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Matr: nr:

Kendelse af 2. februar 1976
OFN stadfæstelse af 13. Januar 1977
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Bevarelse af et varieret og rigtholdigt
landskab, som rummer adskillige bakke-drag.
Reservatbestemmelser for vandområdet. Ingen
yderligere bebyggelse udover til besttende
landbrug og dambrugBdrift. Visse arealer må
ikke opdyrkes. Ingen vandløbsregulering.
Ingen master og luftledninger. Der er adgang
til fods på udlagte stier og på enkelte om-
råder. Der er ret til pleje af omrtdet uden
udgift for ejeren. Der kan anlægges parke-rings- og rastepladser.
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OVERFREDNINGSNÆVNE T

'-~V REG. HR. r; o 57
r I

År 1980, den 15. februar, afsagde overfredningsnævnet

f<j>lgende

kendelse

i sag nr. 2296/76 om fredning af arealer omkring Kilen ved Struer.

Fredningsnævnet for Ringk<j>bing amts fredningskreds af-

sagde den 2. februar 1976 kendelse om fredning af ca, 598 ha omkring

den indsn<j>rede fjordarm Kilen i Struer kommune. Fredningssagen er

rejst af Danmarks Naturfredningsforening med tilslutning fra Struer

byråd og det daværende fredningsplanudvalg for Ringk<j>bing amt, Area-

lerne, der er omfattet af kendelsen, tilh<j>rer 51 private ejere samt sta-

ten og Struer kommune. Den samlede fredningserstatning if<j>lgekendel-

sen udg<j>r1. 045. 910 kr.

Ved kendelse af 12. maj 1976 har fredningsnævnet tilladt,

at der indrettes en industrilosseplads på et areal under fredningen.

Et areal omkring Kjærsgård M<j>llei den sydvestlige del af

området er allerede undergivet tilstandsfredning ved overfredningsnæv-

nets kendelser af 28. november 1956 og 17. august 1965, jfr. tillægs-

kendelse af 27. marts 1969.

Fredningsnævnets kendelse af 2. februar 1976 er forelagt

overfredningsnævnet til efterpr<j>ve1se efter § 25 i den dagældende natur-

frednings1ov. Kendelsen er tillige indbragt for overfredningsnævnet af

40 private ejere med påstande om ændringer i fredningsbestemme1ser-

ne og/eller forh<j>je1se af erstatningerne samt af Ringk<j>bing amtsråd med

anmodning om ændret fordeling af erstatningsudgifterne mellem staten

og amtskommunen •

I sagens behandling har deltaget 9 medlemmer af overfred_

ningsnævnet.
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Efter, besigtigelse af området og m</ldemed parter og inter-

esserede har overfredningsnævnet besluttet med forskellige ændringer

at stadfæste fredningsnævnets kendelse:

Fredningens geografiske udstrækning.

Den af fredningsnævnet foretagne afgrænsning af det fredede

område stadfæstes med den ændring, at matr. nr. 8 og en del af matr.

nr. la, Den sydlige Del, Re sen, iaIt ca. 14 ha, udgår af fredningen.

Afgrænsningen af det fredede område, iaIt ca. 584 ha, er

herefter som vist på fredningskortet, der h</lrer til overfredningsnæv-

nets kendelse.

Fredningens indhold.

Som der er redegjort nærmere for i meddelelse af 13. janu-

ar 1977 til ejere og myndigheder m. v. om overfredningsnævnets beslut-

ninger i sagen, har overfredningsnævnet besluttet at foretage forskelli-

ge ændringer i de af fredningsnævnet vedtagne fredningsbestemmelser.

Efter nogle yderligere ændringer dels som f</llgeaf senere lovgivning,

dels for af forenklingsmæssige grunde at muligg</lre ophævelse af over-

fredningsnævnets kendelser af 28. november 1956, 17. august 1965 og

27. marts 1969 og af fredningsnævnets kendelse af 12. maj 1976, og dels

af redaktionelle grunde i</lvrigt er fredningsbestemmelserne herefter:

Fredningens formål.

Fredningen har til hovedformål at sikre en oprethol-

delse af karakteren af det varierede og righoldige landskab og

beskytte de til området knyttede naturvidenskabelige interes-

ser i navnlig geologisk, arkæologisk og botanisk henseende,

samt at forbedre offentlighedens muligheder for rekreativ ud-

nyttelse af området.

Bevaring af områdets tilstand.

Arealernes nuværende tilstand må ikke ændres. Den

hidtil gjorte brug af arealerne kan således fortsættes.
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Arealernes drift.

a. Landbrugsdrift.

Det f<plgeraf § 2, at landbrugsdrift på jord, der alle-

rede anvendes til landbrug, kan fortsættes. Fredningen er ikke

til hinder for, at der foretages driftsomlægninger, se dog pkt.

d om tilplantning. Således er fredningen eksempelvis ikke til
hinder for, at arealer, som benyttes til varig græsning, indta-

ges under plov.

b. Skovdrift.

,"",~, l

Skovdrift på de eksisterende skovarealer kan ligele-

des fortsættes, og der kan foretages driftsomlægninger.

Skovdriften på den del af statens ejendom matr. nr.
26, Resen By, Resen, Som er omfattet af fredningen, skal dog

foretages under hensyntagen til de landskabelige værdier og be-

folkningens friluftsliv, De skovbevoksede slugter skal således

med tiden frilægges, så de geomorfologiske former fremtræder

tydeligt i landskabet, og gentilplantning af slugterne må kun fin-

de sted med samtykke fra naturfredningsrådet.

c. Dambrugsdrift.

Dambrugsdrift må kun foregå på de arealer, der på

fredningskortet er vist med signatur for "arealer med dambrug"

d. Tilplantning.

Der må ikke ske tilplantning på andre arealer end

dem, der på fredningskortet er vist med signaturer for "træ-

bevoksede arealer" og "bygnings- og havearealer". Uden for
de nævnte arealer må der således heller ikke dyrkes gran til

juletræer eller pyntegr<pnt,

Fredningen er dog ikke til hinder for, at der på matr.
nI', 6 a, Resen By, Resen, tilplantes et ca. l ha stort areal i

tilknytning til den eksisterende beplantning langs skellet til
matr.nr, 3d.

e. Udyrkede arealer.

De arealer, der på fredningskortet er vist med sig_
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natur for "arealer i naturtilstand ", må ikke opdyrkes eller

ændres på anden måde, således at den naturlige vegetation

ødelægges. Der må således ikke anvendes kemiske bekæm-

pelsesmidler (pesticider) på disse arealer.
Fredningen er ikke til hinder for hugst af buske og

træer og foryngelse af bevoksninger på disse arealer, dog at

der ikke må foretages genplantning på det udyrkede areal un-

der matr. nr. l m, Den sydlige Del, Resen.

f. Affald.

Forurening af naturen ved henkastning eller anbrin-

gelse af affald o.lign. må ikke finde sted.
I den tidligere grusgrav på matr. nr. 3~, Vester

<t>lbyBy, <1>lby,må kommunen dog indrette industrilosseplads
for fyld af ikke-animalsk karakter på betingelse af, at der op-

sættes en forsvarlig indhegning og foretages aflåsning af om-

rådet udenfor de almindelige åbningstider, at der er en stadig
og effektiv kontrol med, hvad der aflæsses, at der aflæsses i

bunden af graven og straks derefter tildækkes med jord, og at
der drages omsorg for, at affaldet holdes inden for pladsen.

Vandlpb og søer.

Det følger af § 2, at vandløb og søer ikke må -regule-

res yderligere f. eks. ved udretning eller rørlægning af vand-

løb eller ved opstemning eller sænkning af vandstanden. Fred-
ningen er dog ikke til hinder for ryddeliggørelse af Bredkær

bæk og kanalen derfra.

Amtsrådet kan efter aftale med byrådet eller - hvis

enighed ikke kan opnås - med fredningsnævnets godkendelse

fastsætte særlige regler for vandløbenes vedligeholdelse.

Yderligere tilledning af spildevand til de af frednin-

gen omfattede vandløb og søer er ikke tilladt. Fredningen er

dog ikke til hinder for, at der etableres en rørledning for af-
ledning af regnvand fra den vestlige del af Struer by til Kilen.

Den vandfyldte sænkning på matr. nr. 1~, Den syd-

lige Del, Resen, må ikke tappes for vandet, og vandstanden i

mølledammen på matr. nr. l2~, Vester Ølby By, <t>lby,må
ikke sænkes.
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Terrænændringer .

Det f<plger af § 2, at der ikke må foretages terræn-

ændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af forekom-

ster i jorden eller foretages opfyldning, planering eller af-

gravning.

Fredningen er dog ikke til hinder for

a) grusgravning til sædvanligt forbrug i almindelig land-

brugsdrift, hvis fredningsnævnet kan godkende det pågældende

indvindingssted, og på de vilkår om f. eks. efterbehandling af

arealet, som fredningsnævnet måtte stille,

b) fortsættelse af grusgravningen på matr. nr. 3 a, Vester

Ølby By, Ølby, i overensstemmelse med landbrugsministeriets

tilladelse,

c) yderligere retablering af den tidligere grusgrav på

matr. nr. 6 i, øster Ølby By, <;l>lby,

d) almindelige udgr<pftninger uden for arealer, der på

fredningskortet er vist med signatur for "arealer i naturtil-

stand ", og

e) etablering af rensningsanlæg ved de eksisterende dam-

brug samt omlægning og cementering af eksisterende damme

og f<pdekanaler.

Bygninger.

a. Nye bygninger og om bygninger.

Det f<plger af § 2, at der ikke må opf<pres nye byg-

ninger, herunder skure og boder samt tilbygninger til eksi-

sterende bygninger. Der må heller ikke foretages ombygning

af en eksisterende bygning, hvis bygningens ydre fremtræden

derved ændres.

b. Særligt om byggeri på landbrugsejendomme og på arealer

med dambrug.

Fredningen er dog ikke til hinder for, at der opf</>-

res nye bygninger inden for de byggefelter omkring den eksi-

sterende landbrugsbebyggelse, der er vist på fredningskortet,

eller på de arealer, der på kortet er vist med signatur for

"arealer med dambrug". Det er dog en betingelse herfor, at
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den nye bygning er erhvervsmæssig nst>dvendig for den pågæl-

dende ejendoms drift som landbrugsejendom eller for dam-

brugsdriften, og at bygningens højde ikke overstiger hst>jden

af de eksisterende bygninger. Under samme betingelse er

fredningen heller ikke til hinder for, at der foretages om-

bygning af en eksisterende bygning.

Uden for de nævnte byggefelter kan der endvidere

uden tilladelse fra fredningsnævnet anbringes sædvanlige læ-

skure for kreaturer.

I de st>vrige tilfælde af byggearbejder på en land-

brugsejendom, hvortil en dispensation fra fredningsbestem-

melserne herefter er nepdvendig, kan dispensationen kun næg-

tes,

f
1
"

l) hvis byggeriet ikke tjener rimelige landbrugs st>kono-

miske formål, eller

2) hvis bygningen ønskes opfq,rt mere end 100 m fra en

eksisterende bygning (bortset fra et læskur o.lign.), eller

3) hvis helhedsindtrykket vil blive ændret i væsentlig

grad og i uheldig retning, og der kan påpeges anden mulighed

for placering og/eller ydre udformning, som funktionelt og

uden væsentlig merbekostning kan modsvare det af ejeren q,n-

skede.

c. Særligt om bebyggelsesområdet ved Kilens nordbred.

Fredningen er dog ikke til hinder for, at der på

matr. nr. 7 h, 7 i, 7 ~, 7 p og 7 ~, Den st>stlige Del, Resen,

opfst>res nye bygninger eller foretages ombygning, hvis det

sker landværts strandbeskyttelseslinien efter naturfrednings-

lovens § 46. Denne begrænsning af fredningen udelukker ikke

myndighederne fra i henhold til anden lovgivning at modsætte

sig sådanne byggearbejder.

Andre faste konstruktioner og anlæg.

.\

Det følger ligeledes af § 2, at der ikke må etable-

res andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger. Ek-

sempelvis må der således ikke anbringes tårne eller master

(herunder master for luftledninger til strst>mforsyning), an-

lægges sportspladser, motorbaner eller skydebaner eller eta_
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bleres oplagspladser.

Hegning.

Der må ikke anbringes faste hegn bortset fra n<1>d-

vendige kreaturhegn og vildtbeskyttels eshegn.

Campering og teltning.

Der må ikke anbringes campingvogne o.lign., og

teltSlagning må ikke finde sted.

Inden for de arealer, der på fredningskortet er

vist med signatur for "bygnings- og havearealer", må privat-

bes<1>gendehos ejeren dog campere eller slå telt op.

Endvidere må der teltes på matr. nr. 4 ab, Resen

By, Resen, så længe ej endommen ejes af Det danske Spejder-

korps.

Særligt om rideskolevirksomheden på matr. nr. 6 f, øster

<plby By, <plby.

Fredningen er ikke til hinder for, at der i forbindel-

se med rideskolevirksomheden indsættes et indtil 300 m2 stort

areal til lejrplads for telte, eller at der i tilknytning til ride-

hallen etableres ridebaneanlæg nord for stuehuset i en afstand

af h<1>jst300 m fra dette. Det er dog en betingelse herfor, at

fredningsnævnet - foi-inden anlægget finder sted - har godkendt

dets beliggenhed og indretning, og at ejeren i overensstemmel_

se med fredningsmyndighedernes anvisninger tilvejebringer

og opretholder en tæt beplantning omkring både teltpladsen og

ridebaneanlægget.

Fredningen er heller ikke til hinder for, at der op-

stilles et læskur for heste i en lavning umiddelbart øst for sti-

en over ejendommen og i en afstand af ca. 175 m fra ejendom-

mens nordskel.

Fredningsmyndighederne har ret til uden udgift for

ejeren at tilvejebringe og vedligeholde en tæt beplantning i

fredningsgrænsen vest og nord for ridehallen.
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§ 11.

§ 12.

8.

Landskabspleje.

Inden for de arealer, der på fredningskortet er

vist med signatur for "arealer i naturtilstand ", har fred-

ningsmyndighederne ret til efter forhandling med vedkom-

mende ejer og uden udgift for denne at søge en ønsket na-

turtilstand opretholdt, f. eks. ved hugst, afbrænding eller

afgræsning. Ejeren har ret til vedudbyttet af træer, som

fredningsmyndighederne lader fælde.

Fredningsmyndighederne har endvidere ret til at

foretage plejeforanstaltninger ved vandløb og søer, f. eks.

ved grødeskæring eller oprensning, selvom disse foran-

staltninger vil være i strid med de øvrige fredningsbestem-

melser.

Offentlighedens adgang.

Ud over den ret til færdsel og ophold for offentlig-

heden, der måtte foreligge på andet retsgrundlag (herunder

bestemmels erne i naturfredningslovens § § 54 - 56 a), gives

der offentligheden færdsels- og opholdsret i overensstemmel-

se med :t:ølgende:

a. Gangstier •

Offentligheden har ret til at færdes til fods på de

gangstier, der er vist på fredningskortet.

Om stiforløbet bestemmes nærmere:

På matr.nr. 8~, øster Ølby By, Ølby, forløber stien oven

for skrænterne på den dyrkede jord.

På matr.nr. 6 f, øster Ølby By, Ølby, forløber stien gen-

nem beplantningens østlige del og på de sydligste ca. 130 m

over uopdyrket græsareal.

på matr. nr. 2~, øster Ølby By, Ølby, forløber stien langs

fjorden på de nordligste ca. 400 ro på uopdyrket græsareal

langs skræntoverkant, på de efterfølgende ca. 500 m mod syd

på varigt græsareal vest for det eksisterende læhegn og der-

efter langs beplantningens nordvestlige afgrænsning og over

uopdyrket græs areal. Den anden sti på denne ejendom for-

løber på varigt græsareal langs bakkefoden.



9.

på matr. nr. 4~, Vester Ølby By, Ølby, forl/flber stien på

uopdyrket jord langs skræntoverkanten og langs beplantninger.

på matr.nr. 3~, Vester Ølby By, Ølby, forl/flb~r stien på

uopdyrkede græsarealer, og på matr. nr. 11m, sstds., på. -
uopdyrkede arealer langs kommunevejen i en afstand af ind-

til 10 m fra vejkanten.

på matr.nr. 11 k og ll~, Vester (,blby By, (,blby, f/fllger

stien kommunevejen, hvor dette efter terrænforholdene er

muligt, og ellers i en afstand af indtil 10 m fra vejkanten.

på matr. nr. l~, Den sydlige Del, Resen, f/fllger stien

kommunevejen, hvor dette efter terrænforholdene er muligt,

og ellers i en afstand af indtil 5 ID fra vejkanten.

på den statsejede ejendom matr. nr. 26, Resen By, Resen,

bestemmes stiforl/flbet af statsskovdistriktet efter forhandling

med amtsrådet og byrådet, idet fredningskortets angivelse

af stiforl/flbet kun er retningsgivende.

på matr, nr. 1 ~ og 1 g, Den sydlige Del, Resen, forl/flber

stien langs skellet mellem ejendommene,

på matr. nr. 3~, 3 l, 2 d og 7 d, Resen By, Resen, for-

l/flber stien - bortset fra ca, 50 m - på eksisterende skovspor

og stier.

på matr. nr. 7 g, Resen By, Resen, udg/flres stien af den

eksisterende skovsti.

på matr. nr. 4~, 4 b, 10~, 6 ~ og 7 :!., Resen By, Resen,

og matr. nr. 6, Den /flstlige Del, Resen, forl/flber stien på

uopdyrket areal langs bakkefoden i en afstand af 5 - 30 m fra

strandbredden.

på matr. nr. 8~, Den /flstlige Del, Resen, forl/flber stien på

uopdyrket græsareallangs bakkefoden,

. på matr, nr. 7 e, 7 a, 8:!., l~, l~, l ~ og 1 l, Den /flstli-

ge Del, Resen, forl/flber stien på uopdyrket areal.

Stierne anlægges af fredningsmyndighederne efter

forhandling med byrådet og vedkommende grundejer, dog at

stierne over de kommunalt ejede arealer anlægges af byrådet

efter forhandling med fredningsmyndighederne.

Stierne må kun anlægges som natur stier og må ikke

forsynes med grus, asfalt eller lignende, dog at stien over

matr. nr. 8 d, øster (,blby By, (,blby, må anlægges som grus_

sti. På privatejet jord må bredden af nyanlagte stier ikke

uden ejerens samtykke overstige 2 m.
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Fredningsmyndighederne har ret til i forbindelse

med anlægget og vedligeholdelsen at foretage ncf>dvendighugst,

grenkapning, tilsåning med græs, befæstelse på fugtige stræk-

ninger og afmærkning.,
Hvor stierne passerer hegn, påhviler det anlægs-

myndigheden at etablere mcf>l1er,stenter el.lign. Hvis det

cf>nskesaf ejeren, skal stien afhegnes med ncf>dvendigkreatur-

passage.

b. Opholdsarealer.

Offentligheden har ret til færdsel til fods og ophold

på feplgende arealer, der er vist på fredningskortet med sig-

natur for "arealer med off. adgang":

M. matr.nr. 4 b, 4 d, 4~ og 139, Struer, og matr.nr. 9 a

og 8 d, øster Ølby By, Ølby: ca. 15, 5 ha.

M. matr.nr. 2~, øster Ølby By, Ølby: ca. 1,2 ha.
M. matr. nr. l2~, Vester Ølby By, Ølby: ca. 0,6 ha.
M. matr. nr. 16, Resen By, Resen: ca. l ha.

M matr. nr. 26, Resen By, Resen: ca. 22 ha.
Matr.nr. l n, Den sydlige Del, Resen (hele ejendommen,

ca. 3, 9 ha).
Af matr. nr. l g, Den sydlige Del, Resen: ca. 0,7 ha.

M matr.nr. 2 a, Resen By, Resen: ca. 0,5 ha.

M. matr. nr. 3 n, Resen By, Resen: ca. 0,4 ha.

Af matr.nr. 4 c, Resen By, Resen: ca. 1,2 ha.

Af matr. nr. 7 e, Den cf>stligeDel, Resen: ca. O, l ha.

Af matr. nr. 7 a, Den cf>stHgeDel, Resen: ca. 0,2 ha.

Af matr. nr. 8!. og l~, Den cf>stligeDel, Resen: ca. l, 2 ha.

c. Parkerings - og rastepladser.

Offentligheden har ret til parkering og ophold på

fcf>lgendearealer, der på fredningskortet er markeret med
signaturen" P ":

Af matr. nr. 2~, øster Ølby By, Ølby: indtil 300 m2, de r
anlægges som holdebane ved landevejens punkt 2,000 km.

Af matr. nr. l2~, Vester Ølby By, Ølby: ca. O, l ha.
Af matr. nr. 26, Resen By, Resen: ca. O, l ha.

Af matr. nr. 3 n, Resen By, Resen: indtil 150 m2•
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M matr. nr. 4 c, Resen By, Resen: indtil

Matr. nr. 2 b Strandbj erggård Hovedgård,2 -
300 m •

150 m 2.

Humlum, på ca.

I

l
l

Parkerings- og rastepladserne anlægges af fred-

ningsmyndighederne efter forhandling med byrådet og ved-

kommende ejer, dog at parkeringspladsen på matr. nr. 2 b,

Strandbjerggård Hovedgård, Humlum, anlægges af byrådet

efter forhandling med fredningsmyndighederne.

Anlægsmyndigheden har uanset § 6 ret til at anbrin-

ge mindre toiletbygninger på parkerings- og rastepladserne.

d. Adgangsveje til parkeringspladser.

r'

Offentligheden har ret til færdsel ad de eksisteren-

de grusveje, der fører fra kommunevejen til de to parkerings-

pladser ved vestsiden af Kilen, således som det er vist med

særlig signatur på fredningskortet.

Nødvendige anlægs- og vedligeholdelsesarbejder fo-

retages af fredningsmyndighederne efter forhandling med by-

rådet og ejerne af de til vejen grænsende ejendomme. Fred-

ningsmyndighederne har ret til at udvide de to veje med vige-
2pladser (25 m af matr. nr. 3 a og 11 b, Resen By, Resen,

2 - -2
25 m af matr.nr. 2 a, sstd., og 50 m af matr.nr. 3 n,

sstd. ).

e. Særlig adgang i undervisnings<{>jemed.

Skoler og andre undervisningsinstitutioner har i un-

dervisningsøjemed adgang til alle udyrkede arealer, arealer

med varig græsning og træbevoksede arealer (bortset fra ha-

ver). Adgangsretten. er - når den ikke følger af naturfred-

ningslovens § 56 - betinget af, at der i hvert enkelt tilfælde

forud indhentes tilladelse fra en af fredningsnævnet udpeget

person eller institution, som underretter arealets ejer, før

adgangsretten udnyttes.

f. Ordensregler m. v.

~. Det påhviler fredningsmyndighederne i samarbejde

med byrådet passende steder inden for området at opsætte et
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§ 15.

12.

af fredningsnævnet godkendt ordens reglement for offentlighe-

dens færdsel og ophold på de under a - c nævnte arealer. I

reglementet skal optages forbud mod brug af åben ild, mod

udendørs mekanisk musikgengivelse og mod, at der på pri-

vatejede arealer medtages hunde. Reglementet skal tillige

indeholde oplysning om, at der ikke må cykles eller kcpres

med knallert på gangstierne nævnt under a, og at henkastning

af affald er forbudt.

Det påhviler endvidere fredningsmyndighederne i

samarbejde med byrådet pas sende stedet at anbringe affalds-

kurve el. lign.

Særlige påbud.

Som bestemt af fredningsnævnet meddeles der ejer-

ne af følgende ejendomme de nedennævnte påbud:

Matr. nr. 10~, Vester Ølby By, Ølby, og matr. nr.

6 a, Resen By, Resen: Der skal i overensstemmelse med

fredningsmyndighedernes anvisninger tilvejebringes og op-

retholdes en slørende beplantning omkring fritidshus ene på

ejendommene. Der er ikke herved taget stilling til, om hu-

sene er lovligt opført i henhold til anden lovgivning end natur-

fredningsloven.

Matr. nr. 4 ab og 7 g, Resen By, Resen: Der skal

i overensstemmelse med fredningsmyndighedernes anvisnin-

ger tilvejebringes og opretholdes en tæt beplantning langs

skellet mellem matr. nr. 4 ab og 4 ~ samt omkring huset på

matr. nr. 7 g.

Matr. nr. 7 r, Den østlige Del, Resen: Fritidshu-

set på ejendommen skal fjernes ved ejerskifte.

Dispensationer.

En dispensation fra ovenstående fredningsbestemmel_

ser kan meddeles, når det anscpgte ikke vil komme i strid med

fredningens formål, jfr. naturfredningslovens § 34.

Ophævelse af ældre fredninger.

Overfredningsnævnets kendelser af 28. november
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13.

1956, 17. august 1965 og 27. marts 1969 samt fredningsnæv-

nets kendelse af 12. maj 1976 ophæves.

"'--

Erstatningerne.

Overfredningsnævnet har stadfæstet fredningsnævnets be-

slutning, hvorefter der ikke tilkendes fredningserstatning vedrcprende

arealer, som ejes af staten eller Struer kommune, eller som er om-

fattet af de nu ophævede fredningskendelser af 28. november 1956 og

17. august 1965.

Over for ejerne af de cpvrige arealer under fredningen er

erstatningsspcprgsmålet afgjort enten ved ejernes accept af overfred-

ningsnævnets erstatningstilbud eller ved kendelse afsagt den 13. sep-

tember 1977 af Taksationskommis sionen vedrcprende naturfredning.

Den samlede fredningserstatning udgcpr herefter 558. 160

kr. med renter. I omkostninger er tilkendt ialt 13.911,51 kr. Be1cp-
bene er udbetalt.

De nævnte be1cpbudredes af staten med 90 % og af Ringkcp-

?ing amtsråd med 10 %.
Overfredningsnævnets afgcpre1se er truffet enstemmigt,

dog at mindretal på indtil 3 medlemmer har stemt for forskellige be-

grænsninger af fredningens geografiske udstrækning, for visse lem-

pelser af fredningsbestemmelserne samt for, at overfredningsnævnets

erstatningstilbud burde være hcpjere •

Herefter bestemmes

Den af fredningsnævnet for Ringkcpbing amts frednings-

kreds afsagte kendelse af 2. februar 1976 stadfæstes med de af foran-

stående fcplgende ændringer og således, at overfredningsnævnets ken-

delse hviler på de ejendomme, der helt eller delvis er omfattet af

fredningen som vist på fredningskortet, der hcprer til overfredning~-

nævnets kendelse.

Overfredningsnævnets kendelser af 28. november 1956,

17. august 1965 og 27. marts 1969 samt fredningsnævnets kendelse af

12. maj 1976 ophæves ..1 ,--, P. O. v.
( ( 1'-'
\..(.A.•...~ ~a;e~~

Bendt Andersen
overtredningsnævnets formand

Jul
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Sag Dfn. 2296/76 - Kilen.
Fortegnelse over matrikelnumre omfattet af fredningen.

". Strandbjerggård Hovedgård, Humlum
2~, 2~

Struer
Dele af 4~, 4b, 4d, 28~, 139~

0.0lby By, 0lby
2~, 6B., 6!!!,14,2,

~) Dele af 2~, 6f, 8g, 9~

V.0lby By, 0lby
3f, 3!'!!,llh, llk, 111, II!!!,l2~, l2g, 12,2,
Dele af l~, IB, 3~, 3~, 4~, 4i, 6~, 7~, 9~, 9h, 10~, ll~, Ile

Fovsing By, Fovsing
18E" 18,2" 18~
Dele af llf, 13b, 23~

Den sydlige Del, Resen
l~, IB., 1,2" lf, 19, Ih, li, lk, 11, l!!!, In, lo, lE, l~, 2, 3g
Del af 4

-e.'
Resen By, Resen
2~, 2g, 3~, 31, 3n, 4ab, 6~, 7d, 7f, 7g, IlE" 11,2,
Dele af 3,2" 3~, 4b, 4~, 6~, 10,2" 16, 26

Den østlige Del, Resen
11, In, lQ, 6, 7b, 7~, 7f, 7g, 7h, 71, 7~,
71, 7!,!!,7n, 7Q, 7E, 7~, 7~, 7~
Dele af l~, 7~, 8~, Bf
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Ved skrivelse af 190 februar 1974 har Danmarks Naturfredningsfor-
ening fremsat begæring om fredning af et ca.. 1050 ha stort areal
oIT~ringKilen vest for Struer by i struer kommune. Begæringen om-
fatter ialt godt 60 lodsejere om.."t\:ri.nghele Kileno

Som begrundelse for begæringen har foreningen anført, at arealet"be-
står af et usædvanligt varieret og righoldigt landskab, som rummer
adskillige bakkedrag, der hæver sig 30-40 m over Kilens vandflade
og frembyder enestående udsigter over skrånende landbrugsflader, der
veksler med lave dybgrønne krat og plantager - skyggefulde erosions-
kløfter, stejle skrænter, der kOTltrasterer pitoresk mod Kilens blå-
grønne vandfladeo

Det er et område, der både vil være af meget stor betydning som by-
nært fritidsområJe for Struers beboere, og ligeledes en betydelig at-
traktion for turismen ..

Statens naturfrednings- og landskabskonsulent har udarbejdet landsdæk-
kende lar-dskabsanalyse for landet. I disse analyser er området, som
ønskes fredet, beliggende i zone I, dov.s. landområder af største in-
teresse. Om disse områder hedder det b1 ..a.:"Disse landskaber er ken-
detegnet ved at være meget særprægede eller varierede, ofte vil der
være tale om egnskarakteristiske landskaber eller områder med stor
indholdsrigdom i videnskabelig og kulturhistorisk henseende. Zone I
vil tilsvarende ofte rumme områder, som man må forvente nu og i frem-
tiden vil være af stor rekreativ betydning ..- I zone I vil frednings-
myndighedernes bestræbelser især koncentrere sig om bevaring af land-
skabsplanlægning , herunder landskabspleje og i et vist omfang udbygning
med henblik på åbning af landskaberne for offentligheden.. Disse områ-
der bør således generelt friholdes for bygninger og andre anlæg, som
ikke er nødvendige for jordbrugserhvervene, tilsvarende bør terrænæn-
dringer og forurening af enhver art så vidt muligt undgås. Iandskabs-
plejen i disse områder skal især tilstræbe at bevare områdernes indhold,
variation og særpræg .."

I den af fredningsplanudvalget for Ringkøbing amt udarbejdede land-
skabsanalyse for amtet, som er udgivet i 1972, fremgår det ligeledes
af den sawÆenfattende vurdering af fredningsinteresseområderne, at
den foreslåede fredning omkring Kilen er placeret i zone I, dov.s.
landområde af største interesse.

I geologisk henseende udgør arealerne omkring Kilen en del af en tun-
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neldal. På et tidspua~t lUlder istiden, da indlandsisen som en sammerl-
hængende masse af betydelig tykkelse, dækkede hele egnen, har smelte-
vandet, der var lukket inde mellem isen og de bløde j o:rdmasser r.;.ede:n-

under, strømmet fra det nuværende Limfjordsområde langs underkanten af
isen opad til isranden, der lå nogle få kilometer længere ude sydvest
for Kilen. Herunder har smeltevandet udformet både de dalstrøg, som
idag er vanddækkede,< og udgør Kilen, og de højereliggende arealer om-
kring og sydvest for denne. Den centrale tunneldal er kendetegnende ved
sin meget brede og nogenlunde flade bund i modsætning til de snævre i
tværsnit v-formede mindre erosionsdale, som er dannet efter isdæknin-
gens ophør af smeltevand og regnvand, hvor ,dette i princippet er løbet
i modsat retningo

Tunneldallandskabet omlcring Kilen viser den typiske tunneldal og den
senere landskabsudvikling omkring denne og fremtræder som et særdeles
overskueligt eksempel, som i pædagogisk henseende kan kæde landskabs-
oplevelser sammen i et system af fælles årsagssammenhænee.

Der knytter sig således betydelige geologiske interesser til bevarel-
sen af dette landskab '.'.

"I slutningen af trediverne opstod der en betydelig interesse for at få
reservatfredet Kilen, og i 1941 lykkedes det efter indstilling fra Re-
servatrådet at få fastlagt en jagtfredning for selve Kilen, på ialt
350 ha sanrt 100 ID bælte omkring denne på ialt 100 ha~ Reservatfrea-
ningen gjaldt foreløbig i 5 år, men er senere blevet forlænget, såle-
des at den stadig gælder~.

I 1954 rejste DanIilarksNaturfredningsforening en fredningssag onIkring
Kjærgaard Mølle ud for Kilens sydvestlige ende. Dette resulterede i,
at Overfredllingsnæv-net den 280 november 1956 afsagde en kendelse OD
områdets endelige fredning (se fredningens angivelse på vedlagte kort-
materiale), jævnfør tillægskendelse af 17. august 1965 og selvstænQig
kendelse af samme dato. Denne fredning er medtaget i nærværende fred-
ning, fordi man ønsker en supplering af den gamle fredningo

Fredningsforslaget respekterer struer kOillillunespartielle byplanved-
tægt nr. 19 under for'udsætning af, at der etableres et 20 li bredt bc-
plantnings~ælte langs bebyggelsen ud mod de fredede are~leT efter nær-
mere aftale med fred~iEGsr:lyndigheder:ne.Fo:n;;lagtil dette beplClYl.tr..ings-
bæl te har været forelagt .t'red:r.ingsnæv-net,dor ha,!' godkend t det if

riationalmuseet har tilsluttet :::>igbegæringen, ide t det i en sk:rivelse
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af lo december 1971 bl.ao har udtalt:

ilSomdet fremgår af kortene, er der i landskabet omkring Kilen en rig
forekomst af oldtidsillinderog -fund fra i.sær stenalder og bronzeal-
der. Markante højrækker i baglandet vest og nord for fjorden omi'at-
ter flere fredede og velbevarede mindesmærker, og af de ikke-fredede,
overpløjede høje tegner adskillige sig formentlig stadig som karak-
teristiske højninger i terrænet. En sikring og eventuel retablering
af sådanne mindesmærker lader sig vel næppe indføje i forbindelse med
den påtænkte fredning? Det var ellers ønskeligt.

På det skrånende terræn ned mod fjordens nordside er flere bopladser
fra stenalderen lokaliseret, ligesom som talrige e~~eltfund forelig-
ger fra området, især fra bal{kedragene sydøst for Resen Kirke og i om-
rådet sydvest for 0lby Gård. Da registreringen af bopladser og enkelt-
fund i. høj grad beror på tilfældigheder, må det formodes, at området
har langt talrigere vidnesbyrd om oldtidens bebyggelse, end det f~em-
går af et vedlagt korto Eksempelvis vil man nok kunne påvise bronze-
alderbopladser i området, svarende til de mange gravsteder'fra den pe-
riode. Indtil de seneste år har bronzealderens bopladser nemlig erfa-
ringsmæssigt unddraget sig arkæologiens opmærksomhedo Udfra hensynet
til bevaring af fortidsminder i et overskueligt landskabsmiljø ka~
den påtænkte arealfredning derfor icun anbefales varmt a"

e
e
•

Med naturfredningsforeningens begæring er fulgt en i detaljer udformet
fredningspåstand omfattende forbud mod bebyggelse, opstilling af Bku-
re, telte, cctIllpingvognem.v., :forbud i et vist omfang mod opdyrk::'lillg
og tilplantning, forbud mod vandløbsregulering og lign~ SctEt ordens-
påskrifter af forskellig art :for færden, ophold, sejla.ds m ..v •

Efter behørig ind~aljelse afholdtes den 2. maj 1974 møde =ned de in-
teresserede .•StørsteQelen af lodsejerne var mødt eller repræsenterede
ved De samvirkende danske Landboforeninger. Endvidere var mødt repræ~
sentanter for naturfredningsforeningen, Ringkøbing amtsråd, frednings-
planudvalget for Ringkøbing amt, Struer korr~lme, Jagtrådet, Vildtn~vnet,
Vildtbiologisk Stati.on, Landsjagtforeningen og Dansk Ornitologisk 2or-
eningo

Efter en genncT:'.gangaf Yla.turfredningsforeningens begæring og efter at
frcdningspl.8.11Ud'v-algetog Struer J::or:.unt.mestort set havde; anbef2"let fred-
ningsforslaget, gav na\'Ylliglodsejerne udtryk for en massiv modstand
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mod fredning i det hele taget under henvisning til, ~ fredningen ikke
har nogen fornuftig mening. Naturfredning skal ikke være håndlanger
for byradet til f"remsxaffelse af rekreativt område i et tilfælde som
det foreliggende, ~ området er tilstrækkeligt sikret i forvejen gen-
nem reservatfredning, zonelovgivning m.v., at stierne vil modvirke re··
servattarucen, og at alme~~edens adgang ville give store problemer, og
at der vil blive helt urimelige begrænsninger for landbrugsdriften,
dambrugene m.v. Det blev endvidere fremført, at omfanget af fredningen
gik betydeligt ud over, hvad der måtte anses for virkeligt frednings-
værdigt, og derfor forstærkede de foran opregnede gener for landbrug
m.v.
Fra repræsentanter for de jagtlige interesser protesteredes mod fred-
ning, idet vandområdet ved. reservatbekendtgørelse i henhold til jagt-
loven fra 1941 var tilstrækkeligt og rigtigt sikret, og idet fred~ings-
forslaget for landområdet nu helt ville modarbejde, hvad man gennem
reservatreglerne havde opnået med betydelig opofrelse fra lodsejernes
side og med afkald på jagt fra jægernes side, og der henvistes herved
først og fremmest til,at stisystemet i fredningsforslaget ville virke
ødelæggende.

Fra vildtbiologisk side fremfortes, at fredningen na~11ig fos.v. angår
stisystemet måtte gennemføres således, at roen for vildtet ildce for-
styrredes.

e
e
e

Efter endnu et møde den 13. maj 1974 med lodsejerne og efter a~ fred-
ningsnævnet, der i denne Bag har bestået af foIwand ens stedfortræder,
dOillIDerSv.Aa. Christensen, Ringkøbing, og af nævnsmedlemmerne, arnts-
rådsmedlem Børge Herping, Dybe, og fhv. gårdejer Pø Nørby Dahl, H1UTI-

lum, i dagene 17. og 18. maj 1974 havde foretaget besigtigelser og for-
handlet i marken med hver enkelt lodsejer, anmodede nævnet om et nyt
revideret oplæg til en fredning af Kilen.

Et sådant oplæg frerr~om den 21. januar 1975, hvorefter der afholdtes
nyt møde af fredEingsnævnet den 20. februar 1975, hvortil der skete
indkaldelse som til et første møde.

I dette møde gentog lodsejerne og deres repræsentant fra landbofor-
eningen modstanden mod fredning i det hele taget, medens der fra ande_'1
Slae ikke var væsentlige indvendinger mod. frednj.ngen. DeJ:'fandt iøv-

,tt rigt nOGle drøftelser st9d om eukeltheder i f~edningen.
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På grundlag af det således ~oreliggende og efter yderligere besig-
tigelser ed ar8e,lerne opnåedes der på nogle interne møder j. nævnet
enighed on af de af naturfredningsforeningen anførte gyunde, der lin-
des at opfylde betingelserne for fredning i henhold til naturfred-
ningsloven at bestemme, a-;;der bør ske fredning af et areal som ind-
tegnet på det denne kendelse vedhæftede korto Der er herved sket geo-
grafiske indskrænkninger i forhold til fredningspåstanden, omfattende
fortrinsvis landbrugsarealer, der forekommer mindre fredningsværdige,
og på en sådan måde at en del flere landbrugsbygninger undtages fra
fredningen, uden at de derved mere frie muligheder for til- og ombyg-
ninger til disse bygninger findes at kunne skade fredningen i nævne~
værdigt omfang o Ved indskrænkning af fredningsgrænserne er den til-
plantede gravhøj på matronro ll~ Resen by, Resen. sogn, (nr. ;
1903, 30), og de delvis tilplantede gravhøje på matronr. 8~ og 8~ Den
østlige Del, Resen sogn, (nr. 1904, 24, 1904, 25 og 1904, 26) gået ud
af fredningen, men nævnet har truffet aftale on en fredning af disse
gravhøje og vil afsige særskilt kendelse herom, ved hvilken en af
Nationalmuseet ønsket frilægning af højene vil finde sted. Et af næv-
nets medle~~er har ønsket en yderligere indskrænkning af frednings-
grænserne, således at de nærmest de of.:fentligeveje liggende dele af
arealerne, tilhørende lodse jerne nr. 7, 46 t 4-7t 4·8, 57 og 58, skulle
udgå ud fra den betragtning, at også disse arealer 80111 almindelige
landbrugsarealer bu~de holdes udenfor en fredning. ~'lertallets begrun-
delse for at medtage dem under fredningen er navnl.ig den,at den af
flertallet valgte grænse for fredningen giver en natuYlig afr.ll:.ding
af grænsen og gør det muligt at bevare udsigten fra veje::leuJover Ki-
len og dens omgivelser.

Nævnet fastlagde endvidere indholdet a~ fredningspåstanden, således
som det nedenfor er gengivet, og hvorom der V'ar enighed i nævnet. Ind-
holdet af den nu a~ nævnet fastlagte påstand tilgodeser en del af de
væsentlige indvendillger fra lodsejerside, nemlig en friere stilling
for den enkelte lodsejer med hensyn til 0:0.- o,gtilbygninger for la.nd-
og dambrug, bortfald af det offentliges forkøbsret ti.l da~brugene, i-
det det offerltliges interesse i ove:rtagelse og derpå følge:rldenedlæg-
gelse af dambrugene bør ordnes gelmem en særskilt lredningssag, når
spørgsmålet bliver aktuelt, bortfald af etablering af ridestier, hvil-
ken foranstaltni~g tilgodeser så specielt et f0r~ål og henvender sig
til en sådan hLindre kreds al offentligheden, at problemet mec lods--
ejernes meget st2rke modstand herimod ikke b01' 10sGB 1mder ~~ aL~jn~e-
lig fredningssag, og ved ~ldladelse af at etablere eangsti på den syd-
ligste hal-vdel af Kilens vestside •
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Nævi'1et har siden ved afvejelser af de jaetlige og vildtbiolo-
giske interesser i at have gangstien over navnlig matr"nr" 3a Vester
elby, 01by sogn, li.ggende oven.for skrænten mod lodsejernes ønske om
navnlig af hensyn til løsdrift af kvæg at have den liggende nedenfor
skrænten ment at måtte tage mest hensyn tillodsejernes ønske i så hell-
seende. Ved en særskilt forhandling med lodsejerne på matr.nr. 7~ m.
fl. (udstykningen fra matr.nr. 7~ øst for Nø) har stien fået det nu
på kortet indtegnede forløb. n~n har derved delvis imødekommet lods-
ejernes ønsker. De øvrige ændringer i indholdet af fredningspåstanden
må anses ~or at være af mindre betydning, men tilgodeser forskellige
praktiske hensYn med henblik på fremme af fredningen.

På det således foreliggende grundlag indkaldte nævnet de endelige er-
statningspåstande i sagen.

Disse er følgende:

De samvirkende danske landboforeninger har for ca. 40 lodsejere ned-
lagt følgende påstand:

"l. For arealer udenfor byggelinier
2. For arealer indenfor byggelinier
3. For udyrkede arealer, der henligger i naturtil-

stand, jfr. pkt. 2 i de generelle bestemmelser
4. Fo:r gangstier i max. 2 m t s bredde
5. For parkerings- og vigepladser incl. ulemper
6. For åbning af arealer tilopholdsarealer
7. For fældning af træer

2.,500 kr./ha
2.000 kr./ha

5.000 kr./ha
., . 'Ib.la ler" / • m
4 kr./m2

10.000 kr./ha
30 kr ../træ.11

For ejeren af Resenborg plantage, godsejer I. Chr" Lundgaard, Strand-
bjerggård, struer, har Det danske Hedeselskabs Plantageregulering v/
skovtaksator Lo Nannestad nedlagt følgende begrundede påstand:

"Resenborg Plæltage udgør en saIulet fredskovsplantage på 25,ol ha. :?J.al1-
tagen er beliggende på et kuperet terræn med hovedi'ald ned mod I'Kile::l!l,
der udgør skellet mod øst ..Der f0rer ikke offentlig vej til plantagen.

I skovdyrkningsmæssig henseende ~dviser området særlig gunstige vil-
kår i'or æde.lgran, der udgør en væsentlig del af det bevoksede area.l.

Ædelgran/ rødgran- bevoksrd.ngerne vil :foX'lllentligLldvikle sJ~ svarende
til bonitet 2-3 (C~.J\I), medens bøgen, der llo7edsageli.gfj.ndes i plan-
tagens sydJigp. del, synes at sva.r:'e til en vælcst'bonitet på 3-4 (C~,::i,1).
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I bøgebevoksningerne, der iøvrigt ikke frembyder nogen særlig god
kvali tet, forekormner stedvis gl'upper af selvsået ædelgran.

I fr9dni~gspåstandens bestelliInelservedrø~ende Resenoorg plantage på-
lægges løvtræbinding på 4,9 ha i plantagens sydlige del, stort set
svarende til det eksisterende bøgeareal (ca. loo-årig bøg)o I økono-
misk henseende ville øjebliklcelig konvertering af bøgen til ædelgran
være et hensigtsmæssigt og relevant alternativ til den fortsatte løv-
skovsdrift •.Tabet ved at gennemføre den påtænkte løvtræbinding kOInmer
således til at svare til den erhvervsøkononiske forskel imellem de to
alternativer, hviDcet bl.a. kommer til udtryk i jordværdierne vedrø-
rende de to driftsformer.

De anførte jordværdier er udarbejdet af lIedeselskabets Plantageregu-
lering med anye~delse af en kalkulationsrentefod på 4% p.a.

jordværdi ved dyrk!ling af ædelgran/rødgran = 11.000 kr./ha
bøg = -6.000

tab som følge af permanent løvtræbinding = 17.000 kr./ha

Den anførte erstatning forudsætter, at arealet dyrkes med
bøg, og at behandlingen svarer til den for træarten øko-
nomiske optimale. I hef'..holdtil de generelle frednings-
bestemmelser pkt ..5, skal d.riften af de løvtræbevoksede
arealer ske efter en af fredningsplanudvalget godkendt
plan. Såfremt denne plan vil forårsage en forringet økono-
mi i forhold til de gjorte forudsætninger, må der tages
forbehold moh.t. fremsættelse af yderligere erstatnings-
krav.
Gangstier og veje, der i området åc~es for publikums fær-
den, omfatter ialt en str~cning på 1.600 lli. For der~e færd-
selsret påstås en erstatning på: 1.600 ID ~ 3 kro •• Qo •• ~... 4.800 kro
Ved åbning af skoyen ad de foreslåede veje og stier op-
står en stor risiko for knallertkørsel, som næppe lader
sig bremse ved d.enorma,le foranst2,ltEinger (møller o.
lign.), idet de stedfindende nødvendige s~?vbrugsmæssige
aktivi teter på denne måde ville blive st2~c1ctbegrænsede.
For denne ulewpe S3.I:ltfor J.eøvr.ics6 fjed il'edningen for-
bundne t;,lemper(foITingede jagtmuligheder, forøgede hcg--
ningsudgifter m.m.) påstås en status quo erstatning på
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trp~ 100,,600 kro

I frednintSen indgår et opholdsareal på 0,4 ha, som
udge.r af den skovbrugsmæssige drifto ]'01'dette areal
svarer tB.bet til jordværdien = 1J.•ooo kr ../h2 n• 4.400 kl~9

laIt 1050000 kro=============~====
Den i forbindelse med fredningen påtænkte etablering af parkerings-
plads i områdets sydøstlige del og den hermed forbundne åbning for
motorkørsel til parkeringspladsen, må anses for en, for skovo~rådet,
særdeles belastende foranstaltning. Det synes endvidere lidet hen-
sigtsmæssigt at placere en parkeringsplads i umiddelbar tilknytning
til det attraktive areal ned mod vandet. Netop på dette sted må det
anses for ønskeligt at begrænse motorkørsel mest muligt.

Af bl.a~ disse grunde foreslåes parkeringspladsen flyttet uden for
området. Der synes a t være en velegnet mulighed for anlæg af p-pla.ds
umiddelbart før indkørslen til skoven" Publikum ville her~ra have an
nærliggende mulighed for at benytte den allerede eksisteronde sti
gennem området nord for grusvejen.

Såfremt fredningsn~vnets forslag om placering af dGn nævnte p-plads
tages til følge, skønnes en nedgang i ejendoITJlnenshandelsværdi på
ca. 2 0.000 kr., hvilket beløb i så fald vil bJive krævet i ersta tn.ing..

Idet det forudsættes, at det er den påtænkte fredning, der korrrwertil
at forhindre genopførelse af et hus på soklen af den nu nedrevne pa-
villon, vil der yd.erligere blive påstået en erstatning på 20o~ooo J.g:."

Vestjydske Division af Det danske Spejderkorps har vedrørende spej-
derhytten Resenborg nedlagt følgende erstatningspåstand~

"I henhold til skøde blev vejen i 1971 købt for at kOrrJ.i11e
til spejderhytteno •••• o•••••• 4 •••••• 3.0.o ••••• oo~ •••••• 100000,00
(tidligere var der ikke vejret til hytten)
Landinspektørens regning for udmåling ••••••••• o .

Udfærdigelse og tinglysning af
do do

2.356,00
201,00
155; ?O •

120712,50
Ersta tningsl::r8.vfor gener ved at ve j en bliver offentlig_ .1.Q 000 LOO

laIt kr19.712,50=====~======~==~~=
Det skal bemærkes:, at hytten. bruges dels tilledertræning, dels af
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troppe og flo}j{e fort:rins-risher fra amtet, og selvom man så langt
fra er menneskesky, kan det (log :;nedføreret ubehagelige gener ved
vore aktivi te-;;er,hvis man. får en del tilskuere hertil, hviJket må
forven"tes, når vejen hliver offentlig med. større trafik af kørende
og gående turister."

Herudover har enkelte lodsejere særskilt nedlagt erstatningspåstand,
der imidlertid ikke g~r udover de foran nævnte erstatningspåstande
eller er af speciel karakterø

Nævnet må ud fra forholdene på stedet og med hensy~tagen til, hvad
der i lignende sager er givet af erstatning, mene, at erstatningsbe-
løbene bør ansættes således:

- For fredning af arealer udenfor byggelinier 1.800 kr./ha
For fredning af arealer inde1":.forbyggelinier 1.400 kro/ha
For gangstier i 2 ml s bredde lo kr./lb. mØ
For parkerings- og vigE'pladser j.ncl .. ulemper 3 kr./m2
For åbning af arealer .L': , ophoJ.dsaxealer 0,75 - / 2v...LJ... ler. m

e
e
•

Der findes ikke grundlag for at yde erstatning udover de anførte al-
mindelige fredningserstatninger for ~dyrkede arealer, der henligger
i naturtilstand (pkt. 2 i fredningspås~andens generelle bestenllnelser),
ligesom der ikke er gru.ndlag for særskilt erstatning for fældning af
træer, der foretages på frsdn.Lngsplalludvalgets foranledning .....lden ud-
gift for lodsejeren, og således at lodsejeren kan beholde trDet.

Godsejer LlUldgaards erstatningskrav på 105.000 kr~, der vedrører løv-
træsbindingen, gangstier, veje og opholdsarealer samt ulemper, findes
i det store og hele at kunne godkendeSf ligesom det ild<e kan ~fvises •
at fredningen betyder en almindelig nedgang i. handelsværdien af sko-
ven. Der findes derimod i~d;:eat være grundlag for en erstatning fol.'
forhindret genopførelse af en ny pavillon eller et hus, idet det skøn-
nes helt usandsynligt, at der ville blive meddelt tilladelse til op-
førelsen heraf som følge a_f allerede gældende besterrJl11elserherom for
området. Lundgaards sanllede erstatning findes efter det anførte at
ku.nne fastsættes til skønsmæssigt 125.000 kr.

Hvad endelig an(;2.1.'ersta t!.li!lgensstøl'relse'til Vestjydske Division lU1-

der Det danske Spejderk0rpa bem8I~68, at der vil v~re at till~gge er-
statning f'or vej r)g sti med den aJ...llindclige "betaling a~ 10 kr./lb. m
sar.:-tfor fred.Jlingenaf spejdernes areal.s.t"eftel' rle ligeledes hel'for
gelc.ende aJ.!~indeligetg,kster, således seJT.de er fastsat ovenfor.
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Som omtalt ovenfor indgår den tidligere ved overfreclningsnævnets ken-
delser af 28. november 1956 og 170 august 1965 skete fredning i den-
ne sag, men lredningsnævnet har ikze fundet at burde yde erstatning
herfor udover, hvad der i sin tid blev ydet lodsejerne.

Der findes at burde ydes De samvirkende danske Landboforeninger et
beløb for sagkrndig bistand for ca. 40 lodsejere på 3.000 kr. og skov-
taksator L. Nannestad, Hedeselskabets Plantageregulering, Viborg, et
beløb for lignende bistand på 2.911,51 kr.

I overensstemmelse med det foran anførte vil der være at afsige ken-
delse om fredning af et område omkring Kilen, afgrænset so::npå det
kendelsen vedhæftede kort angivet og på følgende vilkår:

A. Generelle besterrrmelser.

l. De fredede arealer må ikke yderligere bebygges, og der må ikke op-
stilles skure og andre letflyttelige indretninger af bygningsmæs-
sig karakter, ej heller campingvogne, telte eller andre til be-
boelse tjenlige indretningerp jfr. dog B., lbo nr. 6 og 510

Fredningen skal dog ilcke være til hinder for ombygninger og mindre
tilbygninger af stuehuse, stEl.lde,ladebygninger og halrJcehusemov.,
der foretages i umiddelbar tiDcnytning til eksisterende bygninger
eller inden for de på kortet med 111/lillllllll/lIlll angivue bebyggelses- og
havearealer, såfremt bygningerne opføres med samme eller lavere "byg-
ningshøjde end de eksisterende bygninger og med matte og afdæmpede
udvendige farver.

Det for landbrugsdrift og dambrugsdrift nødvendige byggeri, som
ikke opfylder disse betingelser kan indenfor en Bistand af 100 m
fra bygningerne kun ske efter tilladelse fra fredningsnævnet, men
kan forventes tilladt efter retnine;slinier med hensyn til belig-
genhed og udseende, som kan godkendes af .fredningsnævnet. Såfrent
en for ejeren acceptabe~ ordning ikke kan opnås, skal frednings-
planudvalget rejse en supplerende fredningssag til fastsættelse af
den erstatning, der måtte tilko~ne ejereno

Opstilling af enkelte campingvogne og telte kan ske for en kortere
tid i:adGni'orde på ko:!'tetangi.yne bygnings- og h3.veo.rnråder, såfremt
der i1dce sker udlejning og der .ikke SV8.res vederlag i'or p12.ceringen.

2g Arealer, som er uopdyrkede og henligger i naturtilstand, - jfro de
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på kortet med ?%~f~W~W<i:J:l.gi'Tl1e arealer - må ikke opdyrkes eller
på anden mAde ændres, så12des at de~ naturlige vegetation øde-
lægges. Hugst af buskE: og treser og foryngelse af "bevoksninger må
k~n slee efter indhentet till~delse fra fredningsnævnet.

3. Arealer, som benyttes til varig græsning, - jfr..,de på kortet
med ::::::::::::::::::::::angivne arealer - må fortsat benyttes hertil, men må
ikke opdyrkes. Få tidligere omlagte græsarealer skal det dog væ-
re tilladt at tage rensningsafgrøder i indtil 3 åro

4. Arealer, som er opdyrkede, må benyttes til landbrugsdrift som
hidtil.

5. Driften, især hugst og gentilplantning af de på kortet med ;{.i.'.:';:;:?'.:
angivne løvtræbevoksede arealer skal ske efter en af frednings--
planudvalget godkendt plan, som skal sikre, at arealerne holdes
bevoksede med bøg og andre naturligt for9koL@ende tr~Brter og
buske, jEr. desuden pkt. 16.

De på kortet med i~ ~~J angivne træbevoksede arealer skal senest
25 år efter kendelsens afsiGelse ryddes for buske og træer, hvor-
efter arealerne skal henligge i naturtilstand, jfr. pkt. 2. Ryd-
ningen foreta.ges af freclningsplanudvalget uden udgift for ejeren,
idet del'..ne dog skal være berettiget til at udnytte træer, som
skal fældes.

De på kortet med ?':::".>::": angiyne t::::-æbevoksedearealer, kan drives
som hidtiJ, jfr. dog B lbo nr. 26.

6. Vandløb og søer må ikke yderligere reguleres ved udretning eller
rørlægning af vandløb, opstemnine eller sænkning af vandstanden.
Der kan af .frec1ningsplanudvalget e1~ter aftale med Struer byråd fo-
reskrives regler for vandløbenes vedligeholdelse.

Nye dambrug ffiå ikke etableres. De eksisterende dambrug må fortsat
drives - jfrQ de p2 ko~tet med =-~ angivne arealer.

~errænformerne må ikke ændL8s. Således må der ikke foretages af-
gravninger og ~)åfyld::li'rlger.j\ lrnindelig udgrøftning skal c10gkunne
foretages bortset fra de lli1~er pkt. 2 omhandlede arealer. Lige-
ledes sl;:albesteIilmelseniy,.kevære til hinder for etablertng af
rensningsanlæg pc'?de under -plet.. 6 :p.æ'Vntedambrug ..

8. Beplant:n.ing,herunder 8t2.bl(-;ri~1gaf ju.letr28- og PY1itegrøntku1tu-



•

- 12 -

I'er,af arealer, som Ikke i forvejen er beplantede, må ikke fore-
tages l..A.denfredningsnævnets tilladelse. Undtaget herfra er de på
kortet angivne bygnings- og havearealer.

9. Der må ikke uden fredningsnævnets tilladelse opstilles ma-
ster eller føres luftledninger henover de fredede arealer o

lo. Der må ikke foretages udendørs skiltning på arealerne, jfr. dog
pkt. 18.

110 De fredede arealer må ilcke benyttes til væddeløbs- og motorbane,
skydebane, oplags- eller lossepladser? bilophugspladser eller lig-
nende eller til he~~astning af affald.

12. Yderligere tilledning af spildevand til de af fredningen omfatte-
de vandløb og søer er iYJce tilladt. Fredningen skal ikke være til
hinder for, at der etableres en rørledning til Kilen for regn-
vandsafledning fra den vestlige del af Struer.

130 Der må uden fredningsnw.rnets samtykke ikke anvendes kemiske be-
kænpelsesmidler på arealer, som henligger i naturtilstand, jfr.
pkt. 20

14. Udover de for landbrugsdriften nødvendige kreaturhegn på opdyrke-
de arealer, arealer med varig græsY1...ingog enge, samt vildtbeskyt-
telseshegn omkring beplantninger skal opsætning af hegn i}Jke være
tilladt.

15. Der tillægges almenheden adgang til at færdes til fods på de på
kortbilaget viste gangstier.

Desuden tillægges der almenheden adgang til færdsel til fods og
ophold på de på kortet med 111111111 angivne arealer, som iøvrigt kan
anvendes til græsning eller lignende som hidtil.

Det skal endelig være tilladt skoler og andre undervisningsinsti-
tutioner at afholde ekskursioner på de under punkterne 2, 3 og 5
oIW'l.andledearealer efter forud indhentet tilladelse fra en af
fredningsnævnet udpeget person eller institution, som forinden
skal rette henvendelse til arealets eJer.

Fredningsplanudvalget skal i samarbejde med struer byråd oe lods-
ejerne angive ordensregler for alme~~edens adgang til arealerne,
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hvoraf det blandt andet skal fremgå, at der ikke må eykles eller
køres på xnallert på gangstierne, at de~ ikke må bruges åben ild,
at der ikke må la.ves unødig støj ved brug af racJ.ioereller lig-
nende, og at der på privatejede arealer i~ce må medtages hunde.

16. Det skal uden bekostning for ejerne være tilladt fredningsplan-
udvalget efter samråd med fredningsnævnet og ejerne at søge
en ønsket naturtilstand opretholdt, blandt andet ved gennem hugst,
græsning eller afbrænding at pleje krat, træbevoksninger, hede,
overdrev, mose og eng.

Ejerne skal være berettiget til at udnytte træer, som frednings-
planudvalget har udpeget til fældning.

17. Det skal ligeledes være tilladt fredningsplanudvalget at pleje
vandløb og søer ved grødenkæring, oprensning eller lignende. De
øvrige fredningsbesterr~elser skal ildke være til hinder for disse
plej eforans taltninger.

18. Det skal være tilladt fredningsplanudvalget i samarbejde med Stru-
er byråd og ejerne at etablere de på kortb:i.lagetviste adg2,ngsve-
je, parkerings- og rastepladser samt gangst.ier til "brug for almen-
heden ..

Stierne anlægges ikke med grus, asfalt eller lignende, men nød-
vendig hugst, grenkapring, tilsåning med græs, befæstelse på fug-
tige strækninger og afmærkning skal kunne foretages, smle dog B
lb. nr. ,~.

Hvor stierne passerer hegn, skal der k~~e etableres møller, sten-
ter eller lignende. Såfremt det ønskes af ejeran skal stierne afheg-
nes med nødvendige kreaturpassager, idet stiernes bredde i så
fald må være 2 m.

Det skal være tilladt fredningsplanudvalget at opstille toiletter
på parkeringspladserne sant de nødvendige affaldskul~e og anvis-
ningsskilte indenfor det fredede onråde~ Det skal ligeledes være
tilladt at opstille autoriserede anvisningstavler blandt andet ved-
rørende adgangsforholde:ne efter fred:ningsplalludvalgets næ!.'Dlerean.-
visninger ..
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19. :Påtaleretten tilkoI:l.rnerfred.nings:nævnetfor Ringkøbing amts i'red-
ningskreds.

B. Særbestea~elser vecrørende elli(elteejendow:~e.

Lb. nr6 4. Gangstierne på matronro 28~, 4~, 4d, 4~, 139~ struer, og
9~ Ølby, Ølby sogn, er anlagt eller anlægges af Struer
kommune efter nærmere aftale med fredningsplanudvalget.

llatr.nr. 9~ Ølby, Ølby sogn, er omfattet af byplanvedtægt
nr. 19•

Gangstien langs fjorden på matr.nr. 8d øster 0lby by, 01-
by sogn, forløber ovenfor skrænterne på den dyrkede jord~
Gangstien fra skellet til matr.nr. 6f mod sydvest anlæg-
ges af Str~er kommune son grussti.

Gangstien langs fjorden på matr.nr. 11 Østlige del, Resen
sogn, forløber på uopdyrket areal.

Lb. nr. 6. Gangstien langs fjorden på matr.nr. 6f øster 01by by, 01-
by sogn, forløber gennem beplantningens østlige del og
over uopdYTI(et græsareal på de sydligste ca. 130 m.

Det skal være tilladt i forbindelse med rideskoJ..evirksom-
heden at indrette på et indtil 300 m2 stort areal af matr.
nr. 6f til lejrplads :for telte, samt a t etablere ridebane-
anlæg i tilJcnytning til ridehallen i en afstand a.fhøjst
300 m fra stuehuset og mod nord. Lejrplads og ridebane-
anlæg må i~~e etableres førend der er indhentet tilladel-
se hertil fra fredningsn8Vnet med hensJ~ til beliggenhed
og indretning. O~lli(ringteltplads og ridebaneanlæg sxal
etableres og vedligeholdes en tæt beplantning efter fred-
ningsplanudvalgets anvisning. Det skal desuden være til-
ladt at opstille et læskur for heste i en lavning Qrniddel-
bart øst for stien og i en afstand af ca. 175 ro fra nard-
skellet.

I fredningsgræns6n vest og nord for ridehall.en s~cal otable-
res og vedligeholdes en tæt beplantning efter frednings-
planudvalgets 3nvisning.

Lb. nr. 7. Gangstien 1anes fjorden på matr.nro 2a 0stor 01by by, 01-
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by sogn, forløber på de nordligste ca. 400 m på uopdyr-
ket græsarea.l langs sJcrC3n toverl:ant, på de efterfølgende
ca. 500 ID Dod syd PQ varigt Gr~3~real vest for det ek-
sisterende l~legn, videre langs oeplantningcns nordvestlige
del og over udyrket græs areal til skel til matr.nr. 7~.

Gangstien på matr.nr ..2~ m.fl. langs skellet til matr.nr.
la og 7e forløber på varigt græsareal langs bak..lcefoden..- -
Parkeringspladsen anlægges som holdebane ved landevejens
puruct 2,000 km og med et areal på ca ..300 m2•

Lb. nr. 9. Gangstien fra landevejen på matr.nr. In Vester 01by by,
01by sogn, forløber på varigt græsareal langs skellet til
matr.nr. 12b.

Lb. nr ..lo. Gangstien øst for præstegården på matr.nr. la Vester Bl-
by by, 01by sogn, forløber på varigt græsareal ved ba~ce-
foden.

Gangstien langs fjorden på matr.nr. 7~ fo~løber på uop-
dyrket areal.

Lb ..nr. ll. Gangstien langs fjorden på matronr. 4~ Vester 01by by,
01by sogn, forløber på uopdyrket jord langs skræntover-
kanten og langs beplantninger.

Lb. nr ..15. For bibeholdelsen af det på matr ..nr. loa Vester 01by by,
01by sogn, værende fritidshus skal denne fredning ildce
være til hinder, idet der ikke herved er taget stilling
til husets lovlighed iøvrigt. ]Jer bibeholdes eller etable-
res en afskærmende beplantning omkring huset efter fred-o
ningsplanudvalgets anvisning.

Lb. nr. 16 ..Gangstien langs fjorden på matr.nr ..3~ Vester 01by by,
01by sogn, forløber på udyrkede græsarealer, på den vest-
ligste del langs den nordlige del af beplantningen og
Bkellet til ~atr.nr. lIn til forbindelse med stien langs
lcommUnE'Y8jen.

Gangstien p& ::lig tr"nl'. lIlli Veste:c 01by by, ·01"Jy sogn, for-
løber på uopdyrkede arE:alel.'laYl,S;sden offentlige bivej i
en afstand af indtil lo m fra vejkanten ..
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Den igangværende grusgravning på matr.nr. 3a må ~ort-
sætte i overensstemmelse med den af landbrugsministeriet
givne tilladelse.

Lb. nr. 17. Gangstien på matr.nr. llk Vester 01by by, 01by sogn, ~or-
løber langs den offentlige bivej i en afstand af indtil
lo m ~ra vejkanten.

Lb. nr. 18. Gangstien på matr.nr. lla Vester 01by by, 01by sogn, ~or-
løber på uopdyrkede arealer langs den offentlige bivej i
en afstand af indtil lo m ~ra vejkanten~

Lb. nr. 19. Gangstien på matr.nr. l3b Fousing by, Fousing sogn, ~or-
løber på udyrket hedeareal.

Lb. nr. 21. Gangstiens forløb samt udnyttelse a~ bygninger og parke-
rings- og rastepladsarealerne på matr.nr. 12~ Vester 01by
by, 0lby sogn, aftales nærmere mellem Klosterheden Stats-
skovdistrikt, Struer byråd og fredningsplanudvalget.

Lb. nr. 22. D~ på skrænten øst ~or beplantningen enkeltstående træer
og buske må bibeholdes, men arealet må ikke yderligere
tilplantes eller gentilplantes.

Lb. nr. 26. Gangstiers forløb samt udnyttelsen a~ parkerings- og raste-
pladsen på matr.nr. 26 Resen by, Resen sogn, aftales nær-
mere ~ellem Klosterheden Skovdistrikt og fredningsplanud-
valget, idet stierne i princippet forløber som angivet på
kortbilaget.

Driften af arealerne fastlægges i driftsplanen for Kloster-
heden Skovdistrikt og udføres af distriktet efter aftale
med fredningsplanudvalget, idet den almindelige forstlige
drift forete.ges under hensy-.a.tagentil de landskabelige vær-
dier og befoDcningens friluftsliv. De skovbevoksede slug-
ter skal således med tiden frilægges, så de geornorfologiske
former fremtræder tydeligt i landskabet, og gantilplant-
ning af slugterne må ikke foretages, medmindre naturfred-
ningsrådet giver tilladelse hertil.

Lb" nr" 27. Gangs~ien på !n2.tr.nr.In Søndre del, Hesen sogn, forløber
på uopdJ'rket areal langs skellet til matr.nr. 19.
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Den vandfyld tE:sæ...YL"k:ningmå ikke tappes for vandet.

Det eksisterende krea turheg.n må bibeholdes.

Lb. nr. 28. Gangstien på matr.nr. la Søndre del, Resen sogn, forløber
på udyrket græsareal.

Lb. nr. 30. Gangstien på matr.nr. la Søndre del, Resen sogn, forløber
på uopdyrket areal langs den offentlige bivej i en afstand
af indtil 5 m fra vejkanten.

• Lb. nr. 33. Fredningen
grusgravning,
1980.

er i~{e til hinder for gennemførelsen af den
som landbrugsministeriet har tilladt indtil

ta Lb. nr. 34. Såfremt det på matr.nr. 6~ Resen by, Resen sogn, værende
fritidshus er lovligt opført, vil der efter omstændigheder-
ne ilLke blive stillet fredningsmæssigt krav om dete fjer-
nelse, idet der etableres en afskærmende beplantning om-
kring huset efter fredningsplanudvalgets anvisning.

Fredningen skal iy~e være til hinder for at et ca. l ha
stort areal tilplantes i tilknytning til den eksisterende
beplantning langs skellet til matr.nr. 3d.

Lb. nr. 35.
36.
37.

Adgangsvejen på matr.nr. 3~, 3~ og 2~ Resen by, Resen sogn,
forløber ad den eksisterende grusvej. Det skal være til-
ladt fredningsplanudvalget at udvide vejen med vigepladser
med et areal på optil 50 m2•

Lb. nr. 39. Gangstierne på matr.nr. 3n, 31, 2d og 7d Resen by, Resen- - - -sogn, forleber bortset fra ca. 50 m på eksisterende skov-
spor og stier.

Adgangsvejen på matr.nr. 3~ Iorløber ad den eksisterende
grusvej. Det skal være tilladt fredningsplanudvalget at
udvide vejen med vigepladser med et areal på optil 50 m2•

Pa2~eringspladsen på matr.nr. 3~ anlægges vest for den
eksisterende vej ~ed et areal.på optil 150 m2•

Lb. nr. 40. Gangs"i:aenl[l,ngsfjorden p3.matr.nr. 7g Resen by, Resen sogn,
forløber ad den eksisterende skovsti.



• Lb. nr. 41"42.
43.
44.
46.

Lb. nr. 47.

•••
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Adgangsvejen på matrouro 4ab Resen by, Resen Dogn, for-
løber ad den eksisterende grusvej.

Det skal være tilladt at opstille telte på Matr.nr. 4~.
langs skellet til matr.nr. 4~ skal der etableres og ved-
ligeholdes en tæt beplantning efter fredningsplanudval-
gets anvisningo

Der skal omrking huset på matr.nr. 7g bibeholdes en tæt
beplantning efter fredningsplanudvalgets anvisning •

Gangstien langs fjorden på matr.nr. 4~, 4b, lo~, 6~, 71
og 6 Resen by, Resen sogn, forløber på uopdyrket areal
langs bak~efoden i en afstand af 5-30 m fra strandbredden.

Gangstien langs fjorden på matr.nr. 80. Østlige del, Resen
sosn, forløber på uopdyrket gr@sareal langs bakkefoden"

Lb. nro 48. Gangstien på matronr. 7~ Østlige del, Resen sogn, forløber
langs fjorden på uopdyrket areal.

Lb. nr. 51. Fredningen skal ikke være til hinder for, at der efter
indhentet godkendelse af fredningsnwvnet på arealet byg-
ges et helårshus.

Lb. nr. 52. Det eksisterende fritidshus på matr.nro 7E Østlige del,
Resen sogn, skal senest fjernes ved ejerskifte •

Lb. nr. 52•
53.
54"

Lbo nro 57.
58.60.
61.

Gangstien på matr.nr. 7g, 7m og 7b Østlige del, Resen sogn,
forløber langs fjorden ved foden af skrænten ud for matr.
nr. 7~ og 7~ (20-30 m fra fjorden), og langs skellet mel-
lem matr."nro 7~ og 7b (mod nord på matr.nro 7b) og "der-
efter ad den private fællesvej til skellet til matr.nr. 8~.

Gangstien langs fjorden på matr.nr. 7~, 8i, la, lQ og 12
Østlige del, Resen sogn, forløber på uopdyrket areal.

Der vil være at yde erstatning for fredningen med de i den til kendel-
sen vedhæftede lodsejerfortegnelse ud for hver enkelt anførte beløb,
og for..centetfra kendeJsens dato med en årlig rente, der el:'l~~l:.øjere
end den af Danmarks Nationalbank for denne dato fastsatte diskonto.
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Der til]&;gges sagsomkostninger som fo:!:'anna,"V!1t.

Det bemærkes, at derDle fredning ild{e omfatter vandarealet Kilen, idet
en eventuel fredning heral hører under r.~ljøministeriets afgøJ:'else.

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

De på vedhæftede kort angivne arealer på ialt 598,93 ha fredes i over-
ensstemmelse med det foran anførte.

I erstatning udbetales til ejerne de på vedhæftede lodsejerfortegnelse
angivne beløb, ialt 1.045.910 kr. med renter som foran anført.

Der tillægges som sagsomkostninger De samvirkende danske Landbofor-
eninger 3.000 kr. og skovtaksator L. Narulestad, Det danske lIedeselskabs
plantagereeulering, Viborg, 2.911,51 kr.

Erstatningen TIl.V. udredes af Statskassen med ~ og af Ringkøbing amts-
råd med t.

SVv Aa. Christensen. Børge Herpingo Peder Nørby Dahl.

Udskriftens rigtiehed bekræftes~

FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJ0BING AMTS FREDNINGSKREDSo
P.n.v.

,/r.~~4'~~
~ \

SVo Aao Christensen



~ ~
Fredet areal

Lb ..:r..r. Matr.nr. Ejer (heraf ~)46, Veje, stier ErstatninG
47 OP: 53 ID.:n. (~rstatninp:s~rav

4a 2~ Strandbjergg., Mads Kr. Madsen, Fjordvejen 7, 0,03 ha O
Humlum sogn Knarbj erg , 7600 Struer. (0,03 ha)

4 dele af 28e,4b,4d,4a, Struer kommune, 7600 Struer. 20,0 ha 2.080 m sti O
139a struer, dele af (14,8 ha) 15,5 ha op-
8i,-9~0.01by by, 01- holdsareal
by sOGn,ll estl.del,
Resen sogn,20r Strand-
bjergg.,Humlum sogn

6 6El, del af 61' 0. 01- Esther Rita Kokholm, Nr. Kok- 16,2 ha 450 ID sti 31.820 k-.L.
by by, 01by sogn holm, 01by, 7600 Struer. (4,6 ha)

7 6b,14e,2e samt del Anne Kirstine og Helga Henriksen, 55,0 ha 1.750 ID sti 118.760 kr.
af 2~-Ø.01by by, 01bygård, 01by, 7600 Struer. (13,7 ha) 300 m2 p-pl.
01by sogn 1,2 ha op-

holdsareal
9 del af In, V. 01by Nina Lindahl Christensen, 1,1 ha 1.780 kr.

by, Ølby sogn Skovlyst, 01by, 7600 Struer. (0,5 ha)
lo dele af la,7e V. 01- 01by-Asp-Fousing præstegårdsud- 13,8 ha 200 m sti 25.800 kr.

by by, 010y sogn valg, v7 Simon Balleby, "Skræd- (2,6 ha)
dergård", 01by, 7600 Struer.

11 del af 4a V. 01by by, Jens Baeh Jeppesen, Damgård, 15,6 ha 550 m sti 31. 780 kr.
01by sogn 01by, 7600 Struer. (4,5 ha)

12 I del a': 6a V. 01by by, Jørgen Friis Hansen, Sønderg. , 3,8 ha 6.840 kr.I
0Iby soen 01by, 7600 Struer.

13 dol af 3e,4i V. 01by InGVard Sigfred Nielsen, 1,1 ha 1.980 kr.
by, 0lby-soGn NYGiird, 01by, 7600 Struer.

I

L O D S E J E R ~ O R T E G ~ ~ L S E

~

•

~
?redet areal

Lb.nr. f/latr. nr. Ejer (heraf ~j6, Veje, stier Erstatning
47 og 53 m.m. erstatningskrav)

14 del af 9a V.01by Jens V:arius Lundgård Jensen, 5,9 ha 10.620 kr.
by, Ølby-soC;n j,:eldglrd, 01by, 7600 Struer.

15 del af 9n,10a sant Chr. Dah1, Dalgård, 16,9 ha 30.420 kr.
11~,3f. V: 010y by, 01by, 7600 Struer.
Ølby soen

16 llm samt del af 3a Johannes Godskesen, V. 01bygård, 46,1 ha 800 m sti 91.680 kr.
V.01by by,01by sogn 01by, 7600 Struer. (7,1 ha) 0,6 ha opholds-

areal
~0,3 ha indenfor)

0,3 ha udenfor)
17 3m,llk,lll V.01by B. S. Christensen, Mølbjerg, 2,6 ha 140 ID sti 6.080 kr.

by,01cy sogn De.mbruG, 01by, 7600 Struer.
18 120. samt del af lla Jens Knudsen, Mølbjerg, 43,3 ha 450 ID sti 61.980 kr.

V.-Ølby by, Ølby - 01by, 7600 Struer. (9,5 ha)
sOGn tidl.fredn. :

9,7 ha
(2.0 ha)

19 del af Ile V.01by Petra J., ~llen og Niels A. 46,~, ha 450 ro sti 72.700 kr.
by,Clby SOC~ oJ del Simonsen, l,;ølleg.å.rd,01by, (20,7 ha)
~f ~3~ rousing by, 7600 Struer • tidl. fredn. :
.?ous.:.nG sogn ('~'o h~)0.4 ha

21 12a V. Ølby by, K",rgdrds 1.1ølle,Klo"terheden 3,2 ha 150 ID ~ti O
~lby sogn br.ovdistnkt, 0Lby, 7600 St.ruer. (0,1 ha) 1000 I:i p-pl.tidloIreclno: 0,6 r.a op-

/,2 h~) holdsareal
0.1 ha

I

L O D S E J E R F O R T E G N 7 L S E



Fredet arealLb.nr. i.:atr.nr. Ejer (heraf § ,t6, Veje, stier Erstatnin~
47 OO! 53 m.m. (erstatninrrskrav)

22 12S V.01by by, Ølby Jørn Nielsen, Kilbo Dambrug, 6,2 ha 7.940 kr.
sogn, 182 Fousing by, Resen, 7600 Struer. (3,1 ha)
Fou~ing sogn, lTI,1m tidl.fredn.:
Søndre del Resen sogn 1.1 ha

23 del af 23a, lli Fou- Ane Christensen, Råbjerg 3,9 ha 7.020 kr.
sing by,Fousing sogn Fousing, 7600 Struer.

24 del af 16 !lesen by, Oluf Beeh Jakobsen, 1,5 ha .1,0 ha op- 700 kr.]ouoinB sogn Nr. Fousinggård, 7600 Struer. (1,4 ha) holdsareal
tidl.fredn.:

d'o h~)0.9 ha
25 l8S, l8~ FousinG by, Hans Børee Jacobsen, 6,5 ha O

Foucing sogn, lS,l! Rosenvænget 4, 7600 Struer. tidl. fredn. :
Søndre del Resen so~n 6 5 ha

26 del af 26 Resen by, Sta tskas sen, 38,0 ha 2900 m2sti ORenen sogn Klosterhede Statsskovdistrikt, (22,5 ha) 1000 m p-pI
Sønderby, 7620 Lemvig. tidl. iredn. : 22 ha op-

22,1 ha holdsareal
(22 l ha:)

27 ln Søndre del, Knud Kirkegå.rd Nielsen, 3,9 ha 3,9 ha op- OResen sogn Ørgård, Resen, 7600 Struer. (3,9 ha) holdsareal
tidl. iredn. :

/,9 h~)3 9 ha
28 le: Søndre del, Lauritz Andersen, Skovvang, 8,5 ha 150 m sti 16.970 kr.Resen sogn Resen, 7600 Struer. (8,5 ha) 0,7 ha op-

I
tidl.iredn. : holdsareal

(~,5 h~) Io 5 ha
29 11.9..Søndre del, Chr. ø. .åby, Resenstad, (~,9 ~) 1,260 kr.

R8sen SOfm, 76co Struer. 09 ha
- -. l'

L O D S E J E R F O R T E G N E L S E

Fredet areal
L':J.nr.I.iatr.nr ... Ejer (heraf § ,56, Veje, stier Erstatning

47 oa: 53 m ..m. ersta tl1ir..r-elc:-av)

30 la, lb Søndre del, Sievald Kirkegård Nielsen, 60,1 ha 250 ro sti 81.960 kr.
Res en-s ogn 0rgård, Resen, 7600 struer. (10,0 ha)

tidl, fredn. :
14 4 ha

3~ del af 8 Resen by, 1,2, Peder PcderscnJ 7,7 ha 13.860 kr.
lh Søndre del,Resen scgn ·{asetoft, Resen, 7600 Struer.

32 11, lk sa~t del af 4 Aksel Johs. Nielsen, Bakkevang, 5,5 ha 9.900 k-..
S·;;ndl"cdel, Rcsen sogn ~~esen, 7600 Struer.

33 lli, 2, 3i Søndre del, Hagbard Seerup, Drosvad, 31,0 ha 50.760 kr.
'tcsen sOGn Resen, 7600 Struer. (12,6 ha)

:::4- ,(,"laf 6a Resen by, !~nder8;IIadGen, 0sterg5.rd, 31,8 ha 50.120 kr.
.J.~~esen SQE;n Recen, 7600 Struer. (17,8 ha)

55 del af 3.§. Resen by, Hans Chr. Thøgersen, Tansbjerg, 1,0 ha 320 m vej 4.600 kr.
Rosen sOGn ;lesen, 7600 Struer. (1,0 ha)

30 )~, lJl? rlesen by, Ver~Qr Kibsg&rd, Resenborb' 2.,7 ha 190 m vej 4.355 kr.
l~.;?scn 30en !tesen, 7600 Str:.ler. (1,7 ha) 25 m2 v.pl.

>7 2<.~ Res,?n by, Kris tiaj,'1 Do.hl, Resen by, 1,8 ha 150
:n~

vej 7.1!,5 kr.
l ~\J.s er: so~n Resen, 7600 Struer. (1,8 ha) 25 v.p1.

0,5 ha 01)-
holc.sareål

53 Ile [{eGen o;.t, l?' Slotn, llavrlholt, Res er.bor.::, 0,4 ha 560 ler.
:(zsen s Cl:!l ..tesen,. 7600 Strl..l.er • (0,L!.ha)

'AS ?-l, 31, :5:1, 7d riBBen :ivar Cnr. Lundg8.rd, Str3.r.J.cls bj erg 24,0 ha 200 ru vej 130.000 i:l~•/-'

IOY, Res en-s ogii: Humlum, 7600 Struel'. (7,5 ha) 1400 W sti
I heraf desuden 150 22 p-pI.l (5,3 ha) 50 m v-pl.
I løYGkov 0,4 ha op-
I holdsareal
! I

L O D S E J E R F O R T E G N E L S E

,



Lb.nr. !.b..tr.nr.

LODSEJERFORTFGrTELSE
Fredet areal
heraf § .~6,
47 Of< 53!

Veje, stier
~.Pl.

Ejer Erst::ltnine
(erst::ltnin"sk~av~

40 4::.b,7J!. Resen by,
Resen sogn

4-l del af 4.2-Resen by,
Re:>en sogn

42 del o.f 4b Resen by,
Re,"en soer..

4) 6e 8::lmtdel af loe
Hosen by, Resen -sogn

44 71. Resen by,
Itcsen sogn

46 I 6 Bst1. del,I Resen sogn
47 del af 8§o 0stl. del,

!tesen sogn
40 17e 0st1. del,

Resen sogn

49

7r. ;Qs1;l.del,
P..~:::en soen

Det danske Spejderkorps,
Vest jydsk Division, v/P. Lager,
Hernin~rej 5, 7500 Holstebro.
Peder Pedersen, Sønderlund,
Resen, 7600 Struer.

Jens P.lI. Villadsen,ø. Skovdal, Resen, 7600 Struer.
Holger Amby, laurbjerghus,
Resen, 7600 Struer.
Harry Jensen, Syrenparken 2,
7400 Herning.
Knud Anton og Sven ASGer Koustrup,
Vinkelvej 6, 7600 Struer.
~obert Andersen Vestergård,
Resen, 7600 Struer.
Aage Jensen, Dybdalsm~nde,
Resen, 7600 Struer.

0,6 ha
(0,6 ha)

3,8 ha
(3,8 ha)

4,8 ha
(4,8 ha)
4,2 ha

(2,0 ha)
2,0 ha

(0,3 ha)
22,3 ha
(2,5 ha)
6,0 ha

(1,2 ha)
8,2 ha

(1,0 ha)

50 m sti
350 m vej

160 m sti
150 m2 p-pl.
1,2 ha op-
holdsareal
110 :TI sti

80 m sti

30 m sti

250 m sti

170 m sti

80 m sti
0,1 ha op-
holdsareal

4.8·fO kr.

14.690 kr.

7.820 kr.

7.560 kr.

3.780 kr.

41.640 kr.

12.020 kr.

15.770 kr.

600 kr.

1.000 kr.

1.ooe kr.

7s 0st1. del,
ltesep.. sogn

50 7h, 7i, 70 Østl. del,
Res en-sOGn

51

Jørgen Vestergård, Dybdalsoinde,
Resen, 7600 Struer.
Kresten Rusbjerg, c/o Kiørbo &
Klange, østergade 29, 7600 Struer.
Gerda Thor~p, Ejerggade 24,
7600 Struer.

0,2 ha

- Fredet areal
lb.nr. I~Ia.tr. nr. Ejer (heraf § 46, Veje, stier Erstatning

47 O" 53 m.m. erstntnir~.skrav)
;;2 711, 71' øst1. del, Elisabeth ~·adsen, Røde Kors 0,4 ha 30 m sti 1.600 kr.

I~esen-sOGn Hjemmet, 7600 Struer. (0,4 ha)
53 17~ øetl. del, Sv. ~.funch Jørgensen, 0,2 ha 25 ID sti 900 kr.

Resen sogn 2dv. l!'alckse;adc?, 1569 Kokn. V. (0,2 hG..)
I

SIr 70 0,;1;.del, Fru. Thomsen, Hazeltan, 0,4 ha 120 Ul sti 2.500 kr.
J.(c:::~n soen Res en J 7600 S"Gruer. (0,4 ha)

55 7f:,., 7~, 71" 8k 0st1. J.A. Gal'!Andersen, 0,4 ha 1.300 kr.
eel, lte.scn .soen 0sterGade 31, 7600 Struer. (0,4 ha)

S6 7f, 7~ Østl. del, Hjnar Chr. Jensen, 0,2 ha 600 kr.
'tesen soen Resen, 7600 Struer.

57 I del af 7a 0st1. del, .Aksel Sarensen, v. Ll. Humlum, 6,0 ha 190 m sti 13.160 kr.
Reser. so~n Resen, 7600 Struer. (1,9 ha) 0,2 }ja o'[)-

holdsnreal
~p deJe af 12:, 8f 0s1;1. del .Arne " Raur.holt, LI. Humlum, 12,9 ha 650 ro sti 34.640 kr..Iv l.10

Resen SOGn Hesen, 7600 Struer. (6,0 ha) 1,2 ha op-
holds2.::eal

tO I J2:, 23tl. del, ~;iel::lelSørcl1sen, 0,1 ha 30 ro s1;i 600 k!'.
) Ci..>,.=n soen Knarbje:!:g, 7600 Struer. (0,1 ha)

61 10 Ost1. del, I Niels Jørgen Ves"tentoft, (~,l ~~)
20 o sti 500 kr.

Rccen Dot::n K.'1arb;ierc:.7600 S1;ruer. o l na

0,3 ha
(0,1 ha)
0,3 ha

(0;2 ha)

L O D S E J E R F O R T E G N E L S E

laIt: 598,83 ha
========================================================1.045.910 kr.

- - - - - - -~ - - - - - --
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C d 3 k r i f t

af

'"Y' -0'71' 0en
.1.('_ .L;; ,G ~. 12. maj 1976
2.A .• F. 89/1976 blev i sagen

Ansoan-J'."p-..oraC'+ruey' 'O-T1':r-.n._ C)" -Ha -L ..) u - Jo' _ ~ ~

ow ind~etn~n~ af i~dustr~-
losseplads p~ de~ fredede
areal ved Kilen (matr. ~r.
3-a, Vester elay, ~loJ SC~~)

afsagt sålydende

K e n d e l s e.

Ved s~rive13e af 13. januar 1976 til Ringkjøbing Lmtsråd,
Udva18et for miljø oe; teknik har Str~er koumune anmodet om ~oi-

ke:Elelse af, at der til afløsning af en eksisterende inc.ustri-
losseplads ved Kvistgaard i Vejrum oprettes en ny industrilosse-
p~2ds i en grusgrav p~ matr. nr. 3-a, Vester 01by, ~lby 80g~,
oe~ifgende i bakkerne ovenfor Kærgaardsmølle og i det topogra-
::i .3:,-eopland til Kilen og indenfor grænserne for den af fred-
~i~gsnævnet ved kendelse af 2. februar 1976 etablerede fredning,
hvilken kendelse er under anke tiloverfredningsnævnet. Eventu-
el afstrømQing fra pladsen vil ske gennem det private vandløb
Vasens b~k, som modtager spildevand fra 01by by, og som udny~-
te s i :,:ølb jerg dambrug, der er etableret i henhold til kende l-
ser afsa~t den 4. maj 1964 og 25. april 1966 af landvæsensnæv-
net for Str~er område. Afstrømningen ender i Kilen~

~r~sgraven ejes af gårdejer Johs. Godskesen, men udnyttel-
sesre~ten til sten, grus og sand fra graven er overdraget til
"Il0Gn1iJ2nQHans Halkjær, struer.

"enve:1.delsen blev forelagt amtsvandinspe~<;:t0ren, der i en
rt~3ie18e ~f 9. febrUAr d.~. bl.a. udtalte:

II;J,J.';,:: ~J.flosSC91Ctds~r er orc.fattet uf bester.lmelserne i r:il-
~~l~vu~c k~pitel 5 om eodl~endelse af særligt forurenende vir~-
:~'J',~J:)("~ (;~.vi.rksornheci),samt besteli:.melse i naturfrednine;slove.ns

Ij- 3 '~~~fr'ed;n~iYl{';sr~:YfldighedernGs ti llade lse "
:;aen n0jcrc k0~dskab til ~rus~ravens og omr~dcts gcolo~i

'J' "r;r·c~o(), er :lc:tLkkc rnulif~t af bedømmo, llvor'ledes Cll evt"

,',i..:..u::..d.J:-"·-C::::~\:\,;nnes det n:'ldvendigt, 8.t pladsen :iYl.c1rctteE::
'.r,r; ,1.:'- (:ller t:ltnst,CJtot' - UYlcteT,h:kning, siHedes at =r;~ndv:-r."s-



•

djrhederfiCS tilladelse ~eddeles Struer kommune, at eer ~oyin-
i er'. t.'.-11adels8 Gleddeles m(1"forelicge projekt for :~l:=td3~ns j."(}-

retniflg og skitGeforsla~ til instruks for pl~dsens ayjft, lVOY-

ved "Ler.:æri-;:es, at l)l'ojektet ::.;kal indeholde oplysnill:'3 om, hvoY'd.;:-l,Y'.
det c:gtes si.kret, at der ikke siær forurening af grundvand o:~
ove~of13devando :Drif-tcn bør tilrettelægges siHedes, c)t a~J~s"_L-Lr~

af [c~'fald s~;:er j tunden Cif cr:::1Ven og i.lrke Gom på nuv,,-"rende ti c 2-

::nnLt, r:.vor BI'fald 8.f18sses Ded over de me€2'8t [)0je skrænter."
:E'2.~cd.nin:~s.?lanu5.valget har j en udtale:J.se af ll. ~1:8.rts d o f'. o

:"c:-.leclt o:Jmær:-;:scm.Leden på forbudet mod lossepladser i fyoedni:C1f's-
Y1..::vr~ets kendelse om EJrealer omkrj_~E Kilen og i Cl.en son; vil:-<:,jrIJ :0:::0 8;'.:. t:i.lladplse 1;1.1 l.ldnyttelse af grusgraven tinglyste de:=l~-
r°,--::;~_()noL"dvalc;et ~_aY'oplyst, at d.et dog er a::ot81 t med vo~:::.~:.rJ'id

'.• clL.S =.TaJ..~-:-},:r,St-"l.'er, :..ct cer kunne udkores jordi'yld og ~L-o~,';:;:ro~~-

~il o]fyldDing a~ et sk~r i grusgravens
:~:resl~et, at fredni~gsnævnet indkalder til be8i~~igelse

:..øc.e i ~"3.gen o

Som ogs~ af fredningsplanudvalGet oplyst iDdgav 2 lodseje-
r'e - ~.el'P_f I~;Jl1;:)~erg :0c:.mbrugs ejer Ho Skov Cl:ri3tE:rlSen - f()l[er;de

den 25. februar doåo daterede klage til bl.a. fredningsnævnet:
"I f'oTbjndelse med den pcit8nkte indt.::strilosse~)lads i grus-

- o~ve~ i ~lb1 vil vi ~erne have svar p~ en r~kke sp0T~smålo
~~~3~Y'~ven lieger miCt i et netop fredet areal, hvor locn-

e~E...r-r,e .Llltt;-: en:;, foretage sig, der på nOGen måde kan sk~~mme r.8tt..:o-

ener- c;o.n, at en industrj.losseplads kan placeres i et fre-

Oet ',':'c>:l 0f; 2Cir;:tic3ig bevare omrC:ldets rekreative v'Brdi?
~;Jr:. det ser u.d nu., er det i ~lvert fald det værste ~-:vj.nol'i

Vi ~ar l~~~G v~ret generet af rotter, deT kommer fYA ~r~3-

'o.;'~v'...rl" Je }~51;cl' r,Eldt pci '101'88 [';r';1[3pl'2rle ved hOJlys Qi:lg, O" : l':~:-

"-0 ~~e-+;":= 'oliIVJ.cll.gt, al; vj.rksornhcder }--:<::\n;'en~\:J.8te s~x':,;e):ol-'e ';V, C.T ~ :,'cLnA"e5.vi~) (erA strv.er Svines1cli~teri?) ellr']' ]'Tlli~: 2-

v :.. E.<',c ,.,.::.t C.en sL..I.nl, d.er bliver lr,;ldt



l:ve''": v j_ l P8. "c a :.Se s i C 5.t e r 8 t a t t e ev t. f i s L edr Cl. '0 :9 C-c :. V)l c ~c:;:' ~

-:-::.":':'v l' 'J. g '?

::'lC .." ik~~e a-'v tale OQ1 alt det; lJapir op; "Jls.stic, der ·~O(J.~".s ~

flyver o~Krin~ el:er sid&er fast i tr~erneo

=:'lere ~2.~l.r;e e:::-cet sket, at ora.w5.e i c:rusgr2.ver,. flar v\~ret
~~~g8~el'e:lde, 8t; biLLster i;(ke hs.r kun21.et f8.ssere ve~er:.o

~'..::,:1 o.8t v''Cre rh1elil;t, at et frec.et al'eal Gled ~::2vne :'lel1s::'-
b· -" ,)l..lc.æ..:: o

Vi _G:::.YlYldtl-crli.svis acceptere, at grl<.sgro.ven fyldes op :,f:C;

•
~o:rc.. eD; r:L~Tcro~d-::8r, ['.en hvem bar i [Sivet fald
c~e[l i~d~e fyldes op :led JLi] jøfarlige sto:;:i'er?1!

Voruuand r_8..:':s!-:alkjC3r llar j kke e:dlvervet

snsvs.ret for, ~t;

ret ?~os ... ...: ..,

09fyl~~ing ~f graven på nogen D~de, men en s:dan ret til ~i~ld-
r-ir:.g er i forbindelse Gled Struer kommunes ~lan til etabler~~g

~= e~ industrilosseplads overdraget komm~nen ved en kontrd~t 2=
_..lo Qace~ber 19750

:e~ er til sagen oplyst, at vognmand Ealkjær har entre~ct
:.=.ec:.vi::'kso:-J"J.eo.er 00; private i struer om opstilling af affa:::'c.s-
c::lt~~cere, SOD fyldes af forbrugerne, hvorefter Ealkjær ~o:::-t-
s:='l.Lp er f ylo. et ved aflevering ti l f 02:'brOCl'ldingsanst alt, c t n:.er

.cc".r ik~e s3~t 00 myndighedernes tilladelse hertilo
C. et 8:1ed e s f orelibgend e ,sY'undlae :L2.r freQuiy-_;s~::-av::le't

i~~~21dt til et ~0de i sagen den 9.
:R ~t for~oldene i 3rusgraven ae de

april

på deL e~sisterende, men

o:nlic,c;AYlde areDler og f'Ol'-
fllTa't _

snart; opfyldte indllstrilosse-

:~E;-:; ~:o21.stater(~des, at f:rusbraven som. foran anf'J::c-t a11e2:'e-

~~E~~~e S~Ol· eftEr' rottero
;'o::"[.clueYle ~:~ inc:.ustrilo3sepladsen ved Vejru!Tl far:.dtes l

:;-: :,c;::Jl.~:ti-,",o:-"oenof 8t 'p2.f01gende for~_i:icdli:"1{';s:n0de Q",:i. to,:';
" . ';".'~ f:-:' :.' w (.c t :_~"ed 18rrl:.18 r af: se ~(re t bren f ,b 1ge.(lQe:

~ormanden ~uns ~QcobseYl 0'- '7. ,)



•
•

--•

1:. Skov ~hri3te:r.3cLo
~. CVil( tG i'()~·r.k~vlr~ ycdei;jorde for sCl~ens I'rl:J1kor:J;'it,J::'Y' o Gct

0~
-;:'CT:":"Yl l'el'e.!·el'ec~e/un~erstre-:gcde,at der ikke i frednings/.:E:ndeJ-
se:: er c:is~)el1satio~1.SIljernmelfor Sd vidt anc.:år los se9l2..Qf:e.r.., i:vor-
!or en imJdekomcelse af kommunens ansøgni.r..g foruds~tter en ken-
~lelse ot': :'::l1CL'inSaf fredningens indhold, naturfredntr.[':slo-
\'C:'lS . '- 34 o

~ovdlgsformanden oplyste, at ko~munen er uden ansvar for dat
i~~~s~rielle sffald, der henlægges i grusgr~veno Det er entre~re-
~:-,~~~~~j@r, del- lJdlæeeer en del af det affald - Y1801ig det so~
~=oG..:.t:.nenslos'=leple.ds og :f orbr:::endi.r.gsaD.stalten ikke vi l ~Joc."vc<~e -?

8J~1 oJ:O:3,-~:-:1lr;si de cao 40 affalc.sccntRinere, SOEl {la!:.h2cr 0:98-c"'--1--
let i zO~2u.r..eno Hvis komcunen f~r tilladelse til ~~ indre~-ce 10s-

~a~ i overensste~Qe1ce ~ed de kyc.v, som mi~jømyndiGhec.er2e og
:fY2d~",--L~splanudva1~et måtte stilleo

~~ll~~ o~ ~sger XarJsen undrede over, at man
~~vCe t81e~eret den ulovlige og uforsvarlige affaldshe~l~gge~se,
2." cce .,;.0.-;;:::;.11p 1"ekYLlri~1g for, at en losseyl8.ds y~,stedet, se..:.-vo::.-:.

1'.0::: UYld er LC~1trol, kunne f~re til for~rening af Kilen.
8r~d',;I'8de, clt ()ei:, x-,vi;"n'-evnet I~ik ind y2. e::1'~.:1-

ut lo:sepladsen kunne aDl~~ges, vil~e blive p~
, ~

2-~ .!.. e.:.. c 3

i eet OP aJ't_J - blev indrettet efter de ~t~2ldeniD
~Jci-y' i"(ldl'etn-j)~O'enc:<lrp1~ PT'teI' r;eY1 1,00-..1........ _ ..... ~_(.:>.A. ~................. '-'..... ......... J. l. " ......

:~Cer forU~G'.tLi~g af, ut dette vilk:r blev stillet og ove=-

~ 2.['0 ~'~:':; c L tilla.delserl blev §;ivet o

_ft~r f:~Bt i 8fl s~rive18e of 12. opril doå. at Lave råbudt

.. r' - -, 2-' ..L::~l.u (;.8::1 O.



•
•

.-
•

•

• .::::;:'te i:li0:L";l'ti<i til CG i'ornyet besL:,:ti~c'81E..o c1~.· r::I'(;.~3~J 'Y',,"l

_,,~rl 2~? "~~ril d.~. :;:'od:olde':le var o.P. ttleli,,,;e. EEd kj'.?Y· '1/ .:vj.-
G2:"~':"';~Ll:C'n, 5cer el' r,1edcn·'oe~6.el' i viJ:'r::GcmheoeYl, v,_~r t j l :·:to:J,e ve

='0:-::010. b:-:vd.e ovel'tr:dt f'o.L"1Jud.et mod 8..flssnir.g [.lI' 2.nc1'et e{L(~

II sl<.;1c1t fyld li, 0e [!lon h:..~vde s'traks truffet f oranst al tninp~er for

:'.0 ::..1'0;;':::12 den sxcte skade. ~llers rmvde det v'~ret ::::'rec.J ['ledE: , der

u~~ret~i=et luvde foretuset ulovlige afl~sninger. Ved besi~t~[e~-

,-:et: o:-.::.'e.c.tljge vej var etableret en j:JI'5vold, der ikke ~WJJ.Y1.C; =-:',;-
(~erec 2.i' cotorkøret3jeI', som. cerfor ikke kunne l~0rp- til cve1';'-::(",:.-

te:"L ,~= :r:.l3:);rf,ve:~ oC ovenfra Rfh"91de E.ff&~d. Der V&J" 0.00 et ;-.lJ.l
i vc~_:::,en ved ir.diccH'Dlel'1 til en :910.d;], :i:rvorfr3. cO."lto.inerne J.J.,ev

J.e:,_~-...e:'nc;,l::orsel ob for freotiden køre ned i [rusgr8.vens ourd r,:::=:d

~ff~lde~o Vejen til grusgravens bund er afsp~rret ~ed en bo~,~er

~o:~es a~l~st ~denfor arbejdstiden.
?refni~gs~~vflet finder ikke at burde mods~tte sig, at ~o~-

~s~ 8f~ektivt bevo~~e't og drevet indus~rilossepla~s for fyld ~f
~:=~,:e-u.LiT81s:\: :-::3.rakter på de af 2.mtsr2.det i henhold til :Ji:L~~lo-

fredrrincsplanudvalget fasts2.tte beste~melse

~~~ -.":.0:::- 0:f)3J.:;ttes en forsvarlig ir.dhegning og foretages af18s:'''dr~:-~
C::,l __~,ot uder:for de alT-,ir_deli~e Etbninr:;stider, at der er e::_ S'tD-

.(~rave;, i ee: straks d eref~er t ild. :_~\:~'Ces med j ord, ,+

J (;:" ~T":="i'E.: s ':T1..;.nd ige foronfJtal tninger til at silere, at ~i:;'':;:i..)',~-a'.'J,

_:=- .. -~-'.:;~;,,= 0-:; li:~~-!.ende holdes :i..nde på pladsen.

-:-..c:_r.c~ ~-;:c:-LQclsc, hvis o.fsigelse vil '1:.:.'1'12 at offen-:'lig ':;3re, :=:::'l~

r _c.,~ tiJ ;:,ver~':r'ednil1gsw:;vnet inclenfor cn frj ~t eLI' LI, u(;cr =r~l
.... ' .7~'::;: r~(;~~eo :::'ct bor1'_:rl~es i denne fo1'binc.else, at fred.r..ir';:s.:.'.'v-

c' .. :P Vccll'cr8.;h'le [,1'E-;:11e1'or:1tY'in:; l,~ilcn 80:11 for:t;", n'"v:~t ~;r

. _ s .J.-' 'og n l, Cl en l

.... : .,
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St::'i.:.erlcor::.::::urJ~;:;1(:" etalJlere en ind.ustTi1osseD1c:~c~s vod;: L'-

:R~T~s~~11e i grks~raven p§ m&tr. nr. 3-a, Vester ~lby, _lby 68 .~,

G.e foran i de.ilÅLekendelse n".3vnte vi1ke-ro

3v. Chris-censen. B. HeT]ing. P. ]"'{ørby:Jahl •. ~
n.u.

Uds~riftens rigtighed bekræftes.
FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKØBING AMT, den 12. maj 1976.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning



FREDNINGSNÆVNET
FOR

. RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS·e\ DOIoUIEIUWNTOaET· TELEFON 07.)2 14 II

6950 IUNGJtØBING

Til fredningsregisteret
til orientering 2 -S,,12 ~ -

~DlbbiD" du 12•
LA.'. 243/1985.

december 1985 l

Nævnet har d.d. tilskrevet Struer kommune, bygningsinspektoratet, Råd-
huset, 7600 Struer, således:

"Vedrørende tilladelse til påbygning af kvist samt opførelse af carport
på matr.nr. 7h Den østlige Del, Resen, tilhørende S. Ambrosius, Trehø-
jevej 9, Resen, 7600 Struer.

Ved en besigtigelse, hvori foruden fredningsnævnets medlemmer deltog en
repræsentant for Struer kommune og for Ringkjøbing amtskommunes fred-
ningsafdeling, påviste ejeren den planlagte carports beliggenhed samt an-

•modede om tilladelse til eventuelt at bygge 2 mindre kviste til ejendom-
men i stedet for en stor.

Fredningsnævnet meddeler enstemmigt den fornødne dispensation i medfør
af naturfredningslovens § 34 til det ansøgte og har intet at erindre i-
mod, at der bygges 2 mindre kviste i stedet for en stor.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra til-
ladelsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64a.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for overfred-
ningsnævnet (adr. Amaliegade 7, 1256 København K) af bl.a. ansøgeren og
forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende
klage berettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
overfredningsnævnet. "
Hvilket herved meddeles.

f. Der vedlægges kopi af ansøgningen samt kortbilag.
Med venlig hilsen
/~}:n;v.
(/(hf~C:4~~ ~ - ----~--7--c.

Modtaget I fredningsstyrelsen

Fredningsstyrelsen,
Amaliegade 13,
1256 København K.

1 3 DEC. 1985
'-

" 1-\.
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FREDNINGSNÆVNET REG. NR.
ION.'e) .,RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS RingkøbIng, den 28. apr i l 1989.

RAr 45/1989.
()OM.Mf~M1NTOKI ", TI'II.l ON 07 '2'14 II

6950'RINGKØBING

MOdtaget'
Skov- og NBtUtstyrelsen

f MAJ ·989

• Nævnet har d.d. tilskrevet Struer kommune, Bygningsinspektora-
tet , 7600 Struer, således:

•
"Vedrørende opførelse af udestue på matr.nr. 7E. Den østlige Del,

Resen, tilhørende Svend Jørgensen, Trehøjevej 15, Resen, 7600
Struer.

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer deltog
repræsentanter for Struer kommune, Ringkjøbing amtskommunes
fredningsafdeling, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite
samt ejeren, meddeler fredningsnævnet herved i medfør af natur-
fredningslovens § 34 afslag til det ansøgte.

•

Nævnet har herved lagt vægt på, at det af overfredningsnævnets
kendelse af 15. februar 1980 om fredning af arealer omkring Ki-
len ved Struer i § 6a. bl.a. hedder:" Der må ikke opføres nye
bygninger, herunder skure og boder samt tilbygninger til eksiste-
rende bygninger. Der må heller ikke foretages ombygning af en
eksisterende bygning, hvis bygningens ydre fremtræden derved æn-
dres."

I
lkendelsens § 6e. hedder det om bebyggelsesområdet ved Kilens
nordbred b l. a. :" F redningen er dog ikke ti l hinder for, at der på
matr.nr. 7~, 71, 7Q, 7Q og 7~ Den østlige Del, Resen, opføres nye
bygninger eller foretages ombygning, hvis det sker landværts
strandbeskyttelseslinien efter naturfredningslovens § 46."

på denne bagrund har nævnet ikke fundet, at der er hjemmel til at
meddele den ansøgte dispensation.

ti Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for over-

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN /~/I /11-<.JcJO)
Akt. nr. ~



- 2 -

fredningsnævnet (adr.slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a.
a~~øgeren og forsk~lljg~ myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra d~n dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede. "

Hvilket herved meddeles .

./. Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges.
Med venlig hilsen

•

~ ,~
:::s "::3:&
:-' -<.Vi!
eS> C)3

~8~Skov- og Naturstyrelsen,
- »~., ~ i'slotsmarken 13,

~ ~970 Hørsholm.
:"a,.
~
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FREDNINGSNÆVNET
I'OR

Mod:~nctl REG. NR. O. 6~S7. 000
Skov· og Nulurstyrelscn

2 I. /." 111°0, .: 1\, ,J,J

Ringkøbing.den 23. april 1990.
RAl- 208/1989.el RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS

•

•

!1l1MM1·.RKONTORl l TFl El ON 073214 II

6950 RINGKØBING

Nævn~t har d.d, tilskrevet landinspektør Johs. Meier, Ringgade
54, 7600 Struer, således:

"Vedrørende skel forandring mellem matr.nr. la og lE. Den sydlige
Del, Resen .

Efter en besigtigelse, hvori deltog foruden nævnets medlemmer,
en repræsentant for Struer kommune, Ringkjøbing amtskommune s
landskabsafdeling, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite
samt landinspektør Johs. Meier, Knud Nielsen og Jørn Nielsen,
meddeler nævnet herved i medfør af naturfredningslovens § 34 til-
ladelse til skel forandringen og etablering af beplantning til
brug for læhegn og udvidelse af have i det overførte areal.

Det blev under besigtigelsen oplyst, at beplantningen af skrænten
i den sydøstlige del af området med bl.a. nogle enkelte kirsebær-
træer samt nogle blodbøg og iøvrigt prydbuske sker som afløsning
af et tidligere hyldkrat .

Nævnet lægger ved afgørelsen vægt på, at skrænten iøvrigt er be-
plantet med krat, der på stedet afløses af den anførte havebe-
plantning, og at der i det øvrige overførte areal i retning bort
fra Kilen er tale om almindelig havebeplantning i nær tilknytning
til huset.

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

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge e-
ventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for over-

ttiljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1.,2l/ (/1- 110(1/
Akt.nr./fo.

Bil. lp .
/ ~(

Iv - " l
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Wredningsnævnet (adr.slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a.
ænsøgeren og forskellige myndigheder.

~lagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
~ågældende klageberettigede.

~n tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
~lage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
rretholdes af overfredningsnævnet. "

~vilket herved meddeles .
.1. Wopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges.

4t Med venlig hilsen

• ~V.~

LøVb~Nielsen

I

~kov- og Naturstyrelsen,
~lotsmarken 13,
:l970 Hørsholm.



Skematisk redegørelse J.nr. U 1249-89

ske1forandring m.m. vedr. matr. nr. la og lp
Den sydlige Del, Resen, Slruer kommune, Ringkøbing amt.

JOHS. MEIER
LANDINSPEKTØR

RInggade 64
7800 Struer

Telefon 07 .. 85 28 68

m - malllklens aroalanglvelse
Anvendte lorkortelser lor berognmgllmåden

k - elter korlel kn - elter konslrukhon I slørre mållorhold o - elter opmåling

Parcel
nr

Malr
Ol

Parternes navn, slilllng og adresse,
parcellernes anvendelse

Beregn
måde

Heraf Vej

m2

la m 59 9691

e Beliggenheden af 5,00 m. br. priv. fællesvej
forandres på matr. kortet så vejgrænsen bliver
sammenfaldende med del nu fastsatte skel mod matr.

AI nr. lp
fra matr.nr. la til matr. nr. lp k 2643 .

-arealet er ubebygget.

Hererler udgør:
la k 59 7048 21650
Ib landbrugsejendom tilhørende Knud Nielsen m 1284 nyber.

Kjærgårdsmøllevej 12, Resen, 7600 Struer
laH 59 8332 21650

lp k 949
Ved skel forandring overføres:

1 fra matr. nr. la til matr. nr. lp k 2643
-arealet er ubebygget.

Herefter udgør:

e lp Tilhørende Jørn Nielsen, Kjærgårdsmøllevej lo, o 3592
7600 Struer

- anvendes uændret til helårsbeboelse.

MJljøi.,nlsterle,t J.nr. SN(2 /I 1(' 1>00
2 lt APR. 1990

Akt. nr. lb.

Coø~"Ohl Den d~nskelanLllnsprklo1lolenlng Pip li I II

270

ha

Areal
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Oversigtskort i forbindelse med skel forandring og berigtigelse mellem
matr. nr. la Den sydlige Del, Resen og

lp smst.

matr.nr. la m.fl.
gdr. Knud K. NIelsen
Kærgårdsmøllevej 12, Resen
7600 Struer
før skel forandr.
efter

60,0 ha
59,8

Struer, den 9. nov. 1989
J. nr. U 1249-89

matr.nr. lp
Jørn J. Nielsen
Kærgårdsmøllevej lo, Resen
7600 Struer
før skel forandr. 0,09 ha
efter 0,36 -

M/,~'j~rnisterIEilt,J. nr. SN
ør.. /1 11-000/

lt APR. 1990
Akt. nr./f,

JOHS. MEIER
LANDINSPEKTØR

RInggade 54
7600 Struer

felefon 07 • 85 28 66 /• ,1.7 -; lo!..,
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JOHS. MEIER
LANDINSPEKTØR
RINGGADE 54
7600 STRUER
TLF 97 85 28 68

Hovedkort
Sagen omhandler følgende
matrikulære forandringer:

til MatrIkeldirektoratet

Matr. nr.: 1a og 1p

Ejerlav: Den sydlige Del, Resen

D Udstykning D Matrikulering

D Sammenlægning ag Berigtigelse

D Omdeling O Offentlig vej

ag Skelforandring D Vandløbsregulering

D
Kommune: Struer

Amt: Ringkllbing lA-kopien er dateret: aug. 1989

Kopien er af landinspektøren suppleret
med sort tusch for så vidt angår

UdfærdIge I i nO\l. 1989

MlUø"Jrnlsterlet, J. nr. SN
I;L. , 1/.1/- (!)c:;cJ/.

2 It APR. 1990
Akt. nr.l~.

1: 4000Målforhold. Kortbladsbetegnelse. 10

U 1249-89 OpmåhngsdlstrlkLLandlOspekl0rLsp J.nr.: 126-13

Copyrlghl Den danske LaOdlOspeklollorun,ng



•

areal der overg~r til 1p

J. nr. U 1249-89
M~I 1:500

Struer, den 27. okt. 89

"
/\. ... I

I ~,''I Cl
: ' L } I
I ("':' J l
r ~ JOHS.M~~R
: (~ LANDINSPEKTØR
I ('- \ RINGGADE 54

. \J ") 7600 STRUERM~r'"'~7~:;~~I'nr. SN I ( ~.TLF 97 85 28 68
I 2'~ APR, 1990 '( '"' '-..J

Akt. nr. 1(P. ~)

Matr. nr. 1p Den sydlige Del, Resen
der efter sket forandring med 1a smst.
udgør ta 3592 m 2



REG. NR. o b ~S'? 600

FREDNINGSNÆVNET
FORle RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS Ringkøbing. den 2 3 • B Pr i l 199 O•

RAY 53/1990.
DOMMl,RKON'rOIU'1 T I',1.1'. I'ON 07 ,H 14II

6950 RINGKØBING

Nævnet har d.d. tilskrevet Naturgas Midt/Nord I/S, Hjulmagervej
21, 8800 Vdborg, således:

"Vedrørende anlæg af naturgasdistributionsledning i Struer kommune
indenfor beskyttelseszonen omkring gravhøje og milepæle på stræk-
ningen Humlum-01by-Fousing samt beskyttelseszonen omkring Kilen .• Nævnet meddeler herved i medfør af naturfredningslovens § 34, § 47a
og § 53 tilladelse til det ansøgte på vilkår,...
at terrænet retableres efter nedgravningen af ledningen og

at de tre fredede milesten i området ikke flyttes eller iøvrigt be-
røres af arbejdet.

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

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.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågæl-
dende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
over fredn ingsnævne t. "

./ .
Hvilket herved meddeles.
Kopi af ansøgningen samt kortbilag
vedlægges. Med venlig hilsen

~~:~n~,v-7'~

je g Nielsen5kov- og Naturstyrelsen,
S l o t s ma r k e n l 3 , M'l" . te . t
2 9 7 O Hø r s h o l m • l .1Ølmms rIe

Skov- og NatW'Styrelsen
J.nr. SN \ ~" \ 1\- Oool
Akt, nr. \~

Bil. 5
L. v-:;



RINGKJ0BING
AMTSKOMMUNE

TEKNIK- OG MILJ0-
FORVALTNINGEN
Landskabsafdelingen

1}j\~IS'll{fl IJ!'11

1'( l'>THI '" 'i I H

1t'15C IU:-.J('''JI 'BIN(,

TI I I I'()N ')7 ..1 :lS(,(,

Fredningsnævnet
Dommerkontoret
6950 Ringkøbing

MODTAGE.
9 MAR. 1990

REnEN I RINl;lK~BING

Il.II .- 8 HRS. 1990
.1"'"11,11"1. 8-70-51-2-671-1-90

Karen Marie
Nielsen/JB/1l5

Vedlagte fremsendes til behandling, idet sagen kræver
dispensation fra søbeskyttelseslinien ved Kilen (blåt),
fortidsmindebeskyttelseslinierne ved 1903/16 og 20, 2003/28,
8 og 30 (rødt). Forløbet krydser tillige fredningen omkring
Kilen (gult) og opmærksomheden henledes på, at der på ruten
står 3 fredede milesten (grønt), som ikke må flyttes.
Landskabsafdelingen har intet at indvende mod ovennævnte
dispensationer forudsat, at terrænet retableres efter
nedgravningen af ledningen og at de omtalte milesten ikke
flyttes.

Med venlig hilsen

~ø~~~
Karen Marie Nielsen

POlømlnlsterlet, 'J. nr. SN \ ~ \ \ \ \\ -oOC (

_..le 2 ~ APR. 1990
).1d. nr. (\
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FREDNINGSNÆVNET

Modtaget I
Skov- og Nuturs~relsen

2 2 JMl. 1991

REG.NR. bOS7.oo

FORl.RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS

DOMMERKONTORET TELEFON 0732 14 11

Ringkøbing. den 21. januar 1991.
R.AF 245/1990.

6950 RINGKØBING

Nævnet har d.d. tilskrevet Naturskolen Kjærgaard MØlle, Kjærgaards-
mØllevej 5, 7600 Struer, således:

•

' ..VedrØrende retablering af hede spor og møllevej i

, for Kjærgaardsmølle i beskyttelseszonen omkring
1903.50, 51, 52 og 53 samt nr. 2003.1 på fredet
i Struer kommune.

området sydvest
gravhØjene nr.
område ved Kilen

Nævnet meddeler herved i medfØr af naturfredningslovens liIII og
§ 53 tilladelse til det ansøgte på vilkår,_

at ansøgeren forinden evt. påbegyndelse af jordarbejder i beskyt-
telseszonen omkring gravhøjene nr. 1903.50, 51, 52 og 53 samt
nr. 2003.1 retter henvendelse til Rigsantikvarens arkæologi-
ske sekretariat, Brolæggerstræde 6, 1211 KØbenhavn K, og un-
derretter om påtænkte arbejder, således at Rigsantikvaren even-
tuel kan forholde sig efter museums lovens regler herom.I

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

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. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. an-
søgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgØrelsen er meddelt den pågæl-
dende klageberettigede.-Miljøministeriet

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN {5.. / 1/'I-oc4 f'
Akt. nr. ,., 611.3

I

I
I
I

\~~
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En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er kla-
ge iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes
af Overfredningsnævnet."
Hvilket herved meddeles .

•/. Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges.

Med venlig hilsen
p.n.v.

~~7/~
Løvbj~g Nielsen

•

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 HØrsholm.

:



REG.NR. bO57. o o

FREDNINGSNÆVNET
FOR

.. RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS

DOMMERKONTORET· TELEFON 0732 14II

6950 RINGKØBING

Ringkøbing, den 11. februar 1991.
R A r 11/1991.

Nævnet har d.d. tilskrevet Struer kommune, Teknisk forvaltning, 7600
Struer, således:

"VedrØrende opførelse af pumpehus over eksisterende pumpestation på
matr.nr. 4a Struer købstad, tilhØrende Struer kommune, 7600 Struer.

Nævnet meddeler herved i medfØr af naturfredningslovens § 34 tilla-
delse til det ansøgte.

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

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. ansøge-
ren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågæl-
dende klageberettigede.t En tilladelse kan ikke udnyttes fØr udlØbet af klagefristen. Er klage
iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Over fredningsnævnet. "

./ .
Hvilket herved meddeles.
Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges .

Med venlig hilsen
p.n.v.

~~
Løvb~ielsen

Skov- og Naturstyrelsen,
(~ Slotsrnarken 13,

ao-e- 2970 HØrsholm.
Miljøministeriet
Skov- O~ Nat~tyrelsen
J.nr. SN I~I\r l \-oo {9
Akt. nr. ~ I)

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

1 3 FEB. 1991



FREDNINGSNÆVNET
FOR

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

1 i.. DEC.

REG. NR. ro C) S7

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS Ringkøbing, den 10. december 1991.
RAF 153/1991.

DOMMERKONTORET TELEFON 073214 II

6950 RINGKØBING

Nævnet har d.d. tilskrevet Fællesudvalget for Læplantning, Landbo-
centret, Hjortsvangen 3, 7323 Give, således:

"Vedrørende læp1antningsplan nr. 9108 - 1991/92 for Gudum-Fabjerg i
Lemvig og Struer kommuner.

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer deltog re-
præsentanter for Lemvig kommune, Ringkjøbing Amtskommunes landskabs-
afdeling, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, Struer, Kul-
turhistorisk Kontor, Fællesudvalget for Læplantning samt Hedeselska-

,~~t, meddeler nævnet herved i medfør af naturfrednlngS10Ven~A~4~~
~~g § 53 tilladelse til følgende hegn, jfr. det fremlagte kort-

materiale:

Kort nr. l:

Hegn nr. l ved høj nr. 1902.100,
Hegn nr. 5 ved høj nr. 1902.59,

',r
Itl, Hegn nr. 15 ved høj nr. 1902.98,

,~f~
1," Hegn n r . 17 ved højene nr. .1903.5, 1903.8 og 1903.9,'I~:'\ Hegn nr. 14/17 ved høj nr. 1903.124,

" 24/25 1903.4,Hegn nr. ved høj nr.
Hegn nr. 27 ved højene nr. 1903.6, 1903.7, 1903.11 og 1903.99,
Hegn nr. 30 ved højene nr. 1903.12, 1903.13 og 1903.14,
Hegn nr. 43 ved høj nr. 1902.103.

• rr

Tilladelsen, der meddeles efter naturfredningslovens § 53, er for så
vidt angår hegn nr. 17 ved høj nr. 1903.5 betinget af, at hegnet ik-
ke kommer tættere end 10 meter øst for højfod, således at der ikke
plantes fra dette punkt og ud til vejen, der ligger vest for højen.
Nævnet lægger ved afgørelsen vægt på, at der herved sikres indblik
fra vejen til højen.

Tilladelsen er for så vidt angår hegn nr. 30 ved høj nr. 1903.12 be-



~
~
;~.
,
l~
f~,

"
~

,
",
"I

Y

l'

- 2 -

tinget af, at hegnet ikke kommer tættere end 10 meter fra højfoden,
og at det eksisterende hegn over dette punkt til højfod fjernes, li-
gesom beplantningen på højen fjernes ved afskæring ved jordoverfla-
den.

TIlladelsen er endvidere for så vidt angår hegn nr. 24/25 ved høj nr.
1903.4 betlnget af, at hegnet ikke kommer nærmere højen end et punkt
20 meter vest for denne, således at udsigten fra vejen nordøst for
højen bevares.

Ved de øvrige forannævnte hegn er besigtigelse undladt, bortset fra
hegn nr. 14/17 ved høj nr. 1903.124 og hegn nr. 30 ved høj nr. 1903.14.

Hegn nr. 18 ved høj nr. 1903.132.

Tilladelse meddeles efter både naturfredningslovens § 47a og § 53.
Besigtigelse er undladt. Hegnet er en erstatning for et eksisterende
hegn fra landevejen og ned til Resenkjær å, der er udrettet. Nævnet
har ved afgørelsen især lagt vægt på, at højen, der ligger på den
anden side af vejen, efter det oplyste ligger så højt i terrænet i
forhold til højen, at hegnet ikke vil genere indkigget til højen, li-
gesom hegnet ikke forstyrrer beskyttelsesværdige interesser i forhold
til åen.

Hegn nr. 14/28.

Besigtigelse er undladt. Hegnet er en udskiftning af et gammelt gran-
hegn i overkanten af skrænten til Foldå. Efter det oplyste er skræn-
terne, der græsses, kuperede og høje. Den sydligste del af hegnet
står meget yderligt på skræntoverkanten. Tilladelsen, der meddeles i
medfør af naturfredningslovens § 47a, er betinget af, at den sydlig-
ste del af hegnet plantes umiddelbart inden for det nuværende, såle-
des af den græssede skrænt kan ses i den fulde udstrækning.

Hegn nr. 65/67.

Besigtigelse er undladt. Nævnet har ved tilladelsen, der meddeles ef-
ter naturfredningslovens § 47a, især lagt vægt på, at der delvis er
tale om udskiftning af et eksisterende hegn.

Hegnene nr. 69 ved Kabbel.

Der vil blive truffet en særskilt afgørelse vedrørende disse hegn,
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hvorfor hegnene ikke er omfattet af nærværende tilladelse.

Kort nr. 2:

Hegn nr. 33 ved højene nr. 1903.135, 1903.63 og 1903.67.

Tilladelsen til dette hegn efter naturfredningslovens § 53 er betin-
get af, ~ der ikke plantes tættere end 5 meter fra højfod af den
nordlige høj nr. 1903.63, ~ det eksisterende hegn nord herfor fjer-
nes, så der skabes udsigt til højen, og ~ beplantning på højen
fjernes, således at træerne skæres over ved jordoverfladen, så hø-
jen Ikke beskadiges.

Hegn nr. 38 ved højene nr. 1903.74 og 1903.75.

For at bevare en sammenhæng med højgruppen nord for vejen er tilladel-
sen efter naturfredningslovens § 53 til dette hegn, der skal erstatte
et eksisterende skelhegn, betinget af, at der ikke plantes tættere
end 10 meter syd for høj nr. 1903.75, således at der ikke indenfor
højbeskyttelseslinien plantes nord for dette punkt.

Et unummereret hegn ved høj nr. 1903.74.

Under besigtigelsen af ovennævnte hegn ansøgte ejeren om at måtte
plante et hegn sydøst for sin ejendom, som indtegnet på vedlagte rids.
Nævnet meddeler herved i medfør af naturfredningslovens § 53 tilladel-
se til det ansøgte.

Hegn nr. 19 ved høj nr. 2003.28,
Hegn n r . 78 ved højene nr. 1903.80 og 1903.81,
Hegn n r • 72/73 ved høj nr. 1903.113, samt
Hegn nr. 36 ved høj nr. 1903.62.

Besigtigelse er undladt, og tilladelse til disse hegn meddeles efter
naturfredningslovens § 53 uden betingelser.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at disse hegn efter det oply-
ste ikke findes at komme i strid med formålet med fredningen af grav-
højene.

Kort nr. 3:

Hegn nr. 6 nord for Kilen ved højene nr. 1904.23, 1904.26 og 1904.27
samt et unummereret hegn ved Damgård syd for Kilen.
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Tilladelse meddeles i medfør af naturfredningslovens § 34 og § 47a.

Hegn nr. 6 er beliggende langs fredningsgrænsen for det område, der
er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 15. februar 1980 om
fredning af arealer omkring Kilen og Struer for det ene hegns vedkom-
mende og i det fredede område for det andet hegns vedkommende, medens
hegnene ved Damgård er delvis beliggende inden for fredningen.

Besigtigelse er undladt. Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at
hegnene efter det oplyste ikke findes at komme i strid med formålet
med fredningen af området omkring Kilen eller for så vidt angår hegn
nr. 6 i strid med formålet med fredningen af gravhøjene, ligesom næv-
net lægger vægt på, at hegnene ved Damgården syd for Kilen befinder
sig i et område med en del bevoksning .

Forannævnte tilladelser bortfalder, såfremt de ikke er udnyttet inden
5 år fra disses meddelelse, jfr. naturfrednIngslovens § 64a.

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.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågæl-
dende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er kla-
ge iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den oprethol-
des af Overfredningsnævnet. "
Hvilket herved meddeles.
Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges.

Med venlig hilsen
p.n.v.

~~

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsrnarken 13,
2970 Hørsholm.
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REG.Hl bO57.00
FREDNINGSNÆVNET

FOR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS Ringkøbing, den 17. ma r t s 1992.
RAF 20/1992.

DOMMERKONTORET TELEFON 07321411

6950 RINGKØBING Modtaget l
Skov- og NatLJrstvrelsen

1 8 i-1RS.i992

Nævnet har d.d. tilskrevet Flemming Krogh, Kjærgårdsmøllevej 6, 01-
by, 7600 Struer, således:

"Vedrørende genopretning af 1-2 damme samt tilplantning af de frede-
de arealer ved Kilen på matr.nr. 4~ Vester Ølby by, 0lby, tilhøren-
de Flemming Krogh, Kjærgårdsmøllevej 6, Ølby, 7600 Struer.

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets me?lemmer deltog repræ-
sentanter for Struer kommune, Ringkjøbing Amtskommunes landskabsaf-
deling samt ejeren, meddeler fredningsnævnet herved i medfør af na-
turfredningslovens § 34 afslag på den ansøgte gendannelse af l el-
ler 2 damme ved opstemning af udsivende vand fra skrænterne. Nævnet
finder, at det ansøgte er i strid med formålet med den fredning af
området, som Over fredningsnævnet traf bestemmelse om ved kendelse af
15. februar 1980. Efter kendelsen må "arealernes nuværende tilstand
ikke ændres"-, "der må ikke foretages terrænændringer" og "vandløb og
søer må ikke reguleres yderligere f.eks. ved udretning eller rørlæg-
ning af vandløb eller ved opstemning eller sænkning af vandstanden".
Et af hovedformålene med fredningen var at "sikre en opretholdelse
af karakteren af det varierede og righoldige landskab og beskytte
de til området knyttede naturvidenskabelige interesser i navnlig geo-
logisk, arkæologisk og botanisk henseende". Nævnet frygter, at en
opstemning af kilderne vil ændre vilkårene for faunaen, og uanset, at
det ikke kan afvises, at der ~ for faunaen kunne være ændringer
i positiv retning ved vandhuller som de omhandlede, må de nærmere kon-
sekvenser for dyrelivet på stedet anses for uvis. Afgørende er dog,
at der langtfra er sikkerhed for, at sådanne omdannelser vil falde na-
turligt ind i stedets karakter, og der er således væsentlig risiko
for, at dammene vil fremtræde som unaturlige fremmedelementer i de
eksisterende landskabsformer. Nævnet vil derfor ikke tillade en sådan,

-'

omdannelse.

. ,

\ 9, li, j 11-00\ C) d.
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Nævnet kan ej heller tillade, at der sker beplantning i det angivne
skraverede område. Derimod meddeler nævnet i medfør af naturfrednings-
lovens § 34 tilladelse til, at der sker tilplantning af et mindre a-
real i den nordøstlige del af dette som angivet med rødt på vedlagte
kort på betingelse af,

at tilplantningen ikke bliver højere end 2 m, og

at tilplantningen sker i samarbejde med Ringkjøbing Amtskommune,
hvorved det sikres, at det ved plantevalget sikres, at højden ik-

ke bliver højere end anført.

Nævnet har ved afgørelsen især lagt vægt på, at tilplantningen, der
er af mindre omfang, sker i en lavning i forlængelse af eksisterende
beplantning, således at tilplantningen på de af nævnet stillede betin-
gelser ikke af betydning vil forringe udsigten fra Kjærgårdsmøllevej
og ud over Kilen, ligesom nævnet lægger vægt på, at denne lille lavning ik-

ke er egnet til landbrugsmæssig dyrkning sammen med det øvrige areal,
hvorfor det er naturligt, at det skarpe hjørne der i forbindelse med
fredningen etableredes på dette sted i henseende til beplantning, af-
rundes med et blødere hjørne, der skaber en naturlig overgang til den
ved fredningen tilladte beplantning.

Tilladelsen til den nævnte beplantning bortfalder, såfremt den ikke
er udnyttet inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse, jfr. naturfred-
ningslovens § 64a.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge eventu-
elle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for Over fred-
ningsnævnet (adr.slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. ansøgeren og
forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågælden-
de klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet • "

Hvilket herved meddeles.

skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.

Med venlig hilsen

~~LøvbJ,e'rg Nielsen



........................... ~EG.J~R. loO'5:J-; 00
MIL]0- OG ENERGIMINISTERIET

•
Knud Kirkegård Nielsen
Kjærgårdsmøllevej 12, Resen
7600 struer

SKOV- OG
NATURSTYRELSEN

Landskabskontoret
J.nr. SN 1211/11-0019
Ref. Lisbeth Toft-Pe-
tersen

Den 20. december 1994

Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til at bibeholde
juletræsbeplantning på ejendommen, matr. nr. lla, v. Ølby by,
Ølby •• Afgørelse

Skov-og Naturstyrelsen stadfæster hermed Fredningsnævnet for
Ringkjøbing Amts afslag på ansøgning om tilladelse til at bibe-
holde den på ovennævnte ejendom etablerede juletræsbeplantning.

StyreIsens afgørelse er truffet i medfør af § 78, stk. 2, og §
85 i naturbeskyttelsesloven, lov nr. 9 af 3. januar 1992, jf. §
16, stk. 1, nr. 24 i bekendtgørelse nr. 217 af 21. marts 1994 om
henlæggelse af opgaver og beføjelser til Skov- og Naturstyrel-
sen.

Redegørelse for sagen

Den ovennævnte ejendom er omfattet af Overfredningnævnets ken-
delse af 15. februar 1980 om fredning af arealer omkring Kilen
ved struer. Fredningen har til formål at sikre en opretholdelse
af karakteren af det varierede og righoldige landskab og be-

'. skytte de vædier, der er knyttet til området.
I følge kendelsen må arealernes tilstand på fredningstidspunktet
ikke ændres. Den hidtil gjorte brug af arealerne, herunder land-
brugsdrift, kan således fortsætte.

Det fremgår af § 3a, at fredningen ikke er til hinder for, at
der foretages driftsomlægninger. Dog' må der ikke ske tilplant-
ning på andre arealer end dem, der på fredningskortet er vist
med særlig signatur. Uden for de nævnte arealer må der således
heller ikke dyrkes gran til juletræer eller pyntegrønt.

,Det fremgår af sagen, at det tilplantede areal ikke er omfattet
'af den nævnte signatur. Arealet er på 0,75 ha. Der er plantet i
knap 40 rækker.

Skov- og Naturstyrelsen

Haraldsgade 53

2100 København ø
Tlf. 39 4720 00

Fllx 39 279899

Telex 21485 nature dk
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Det fremgår videre, at tilplantningen ligger på høje arealer
ovenfor dalen omkring Bredkær Bæk, hvorfor den med tiden vil
blive synlig over lange afstande.

Den 7. juni 1994 har De søgt Fredningsnævnet for Ringkjøbing Amt
om tilladelse til at bibeholde juletræsbeplantningen på den
ovennævnte ejendom, der er etableret, uden De har indhentet den
fornødne tilladelse fra fredningsnævnet.

Den 22. juni 1994 har fredningsnævnet meddelt afslag på det
ansøgte, idet fredningsnævnet finder, at tilplantningen er i
strid med fredningens formål om at bevare arealet i dets nu-
værende tilstand. Nævnet har herved lagt vægt på, at det til-
plantede areal er højtbeliggende, og at det er en grantilplant-
ning.

.. Med brev af 17. juli 1994 har De indbragt afgørelsen for.Natur-
klagenævnet, der har videresendt klagen til behandling i Skov-
og Naturstyrelsen.

De har i klagen bl. a. gjort gældende, at juletræsbeplantning
efter Deres opfattelse er en landbrugsproduktion, og at De
derfor har været i god tro med hensyn til den foretagne til-
plantning. De ønker at opretholde beplantningen i 10 år, hvor-
efter De vil rydde området. Til gengæld vil De fælde en række
træer i engen nord for Kjærgårdsmøllevej ned mod Kjærgårdsmølle ,
så der bliver udsigt ud over engen og Kilen.

Fredningsnævnet har ved fremsendelsen af Deres klage anført, at
nævnet kan henholde sig til den trufne afgørelse.

Skov-og Naturstyrelsen har som led i sagens behandling anmodet
Ringkøbing Amtskommune om en udtalelse.• I brev af 22. september 1994 - som De er gjort bekendt med - har
amtskommunens teknik- og miljøudvalg udtalt, at man ikke kan
anbefale at lovliggøre beplantningen, da det ikke er foreneligt
med intentionerne bag fredningen, der bl.a. er gennemført for at
friholde området for yderligere bevoksning.

Begrundelse for Skov- og Naturstyrelsens afgørelse
Det følger direkte af fredningsbestemmelsernes § 3 d, at der
ikke må foretages yderligere beplantning, selvom der på land-
brugsejendomme godt må foretages øvrige driftsomlægninger, der
måtte være tilladt efter landbrugsloven.

Det kræver således dispensation fra fredningen, såfremt der skal
'foretages beplantning.

Under hensyn til fredningens formål har Skov- og Naturstyrelsen
ikke fundet grundlag for at meddele dispensation med henblik på
bibeholdelse af juletræsbeplantningen.

Klagevejledning
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Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er endelig. Der kan derfor
ikke klages til andre administrative myndigheder.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Det skal i så fald ske
inden 6 måneder fra modtagelse af denne afgørelse. Det fremgår
af naturbeskyttelseslovens § 88 stk. 1.

Med venlig hilsen ?ot-uL< ~ _f (~

Lisbeth Toft- Petersen

Kopi til orientering:

Fredningsnævnet for Ringkjøbing Amt
Ringkøbing Amtskommune
Naturklagenævnet



FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØBING AMT

RETTEN I HERNING. 2. AFD.
Nygade 1·3, 7400 Hermng

Tlf. 9722 2200• Herning, den 22 ~ecember 1994
R.A.F. 74/94

Hr. landinspektør Johs. Meier
Hjermvej 29
7600 Struer

Landinspektør Johs. Meier, Struer, ansøger på vegne Anton Saug-
mandsgaard Kristensen, der er ejer af matr. nr. 7 i, Den østlige
Del, Resen, om godkendelse af, at et ca. 10 m bredt areal langs
vest- og sydskellet overføres fra matr. nr. 7 ~, Den østlige Del,
Resen, tilhørende firmaet Bang & Olufsen, til matr. nr. 7 f, smst.
R.A.F. 52/74 - Kilen.

,Fredningsnævnet for Ringkjøbing amt meddeler i medfør af Naturbe-
skyttelseslovens § 50 dispensation fra Overfredningsnævnets ken-
delse af 15. februar 19EO, idet nævnet godkender, at det i ansøg-
ningen nævnte areal overføres fra matr. nr. 7 e, Den Østlige Del,
Resen, til matr. nr. 7 f, Den Østlige Del og anvendes til havefor-
mål. Det anføres i Overfredningsnævnets kendelse, at fredningens
formål er at sikre en opretholdelse af karakteren af det variere-
de og righoldige landskab og beskytte de til området knyttede na-
turvidenskabelige interesser i navnlig geologisk, arkæologisk og
botanisk henseende samt at forbedre offentlighedens muligheder
for rekreativ udnyttelse af området. Det anføres videre, at
dispensation fra fredningsbestemmelserne kan meddeles, når det
ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens formål. Frednings-
nævnet finder, at hverken arealoverførslen eller inddragelsen af
arealet til haveformål vil kunne komme i strid med fredningens
formål.

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-
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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

H. Stamp

IGRM



FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØBING AHT

•
Retten i Herning, 2. afdeling

Nygade 1-3, 7400 Herning
Tlf. 97 22 22 00 Herning, den 29. november 199=

R.A.F. 56/93

Klosterhedens Statsskovdistrikt
Sønderby, Gl. Landevej 35, Fabjerg
7620 Lemvig

Klosterhedens Statsskovdistrikt ansøger om tilladelse til at
opføre vognport på matr. nr. 12 ~, Vester Ølby by, Ølby, ved
Naturskolen Kjærgård Mølle, Kjærgårdsmøllevej 5, 7600 Struer -
Fredning Kilen - R.A.F. 52/74.

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer deltog re-
præsentanter for Danmarks Naturfredningsforening, Klosterhedens
Statsskovdistrikt og Naturskolen Kjærgaard Mølle, meddeler næv-
net hermed i medfør af Naturbeskyttelseslavens § 50 tilladelse
til opførelse af en vognport nord for Kjærgårdsmøllevej i forbin-
delse med naturskolen.

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

ti 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 .
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Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge
eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen

/GRM



FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJBBING AMT v05-=7.00

•
Retten i Herning, 2. afdeling

Nygade 1-3, 7400 Herning
Tlf. 97222200 Herning, den 29. november 19S

R.A.F. 64/93
Ringkjøbing amtskommune
Landskabsafdelingen
Damstrædet 2
6950 Ringkøbing

Ringkøbing amtskommune, Landskabsafdelingen, Damstrædet 2, 6950
Ringkøbing, er d.d. tilskrevet således:

"Ringkøbing amtkommune søger om dispensation fra overfredningsken-
delsen af 15. februar 1980 til at foretage kemisk bekæmpelse af
Kæmpe-Bjørneklo af et areal ved Kilen ved Struer. - Fredning
Kilen- R.A.F. 52/74.

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer deltog
repræsentanter for lodsejere, Ringkøbing Amtskommune, Struer kom-
mune, Danmarks Naturfredningsforening, Klosterhedens Statsskov-
distrikt, Resenborg Plantage og Naturskolen Kjærgaard Mølle med-
deler nævnet hermed i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 til-
lAdelse til kemisk bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo med Roundup på
de arealer langs Kilen, hvor det ikke er muligt at bekæmpe den
med græsning. Tilladelsen meddeles under forudsætning af, at be-
kæmpelsen sker ved pensling af plantens blade.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeisens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslavens § 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

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

H. Stamp

/GRM
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Ret":en :. Herning, 2. afdeling

Nygade 1-3, 7400 Herning
Tlf. 97222200

loOEJ=7 .00

•
Herning, den 21. juni 1994
R.A.F. 36/94

Klosterhedens Statsskovdistrikt
Sønderby
7620 Lemvig

Klosterhedens Statsskovdistrikt, Sønderby, 7620 Lemvig, ansøger
om retablering af tre damme og udvidelse af P-plads, bygning af
halvtag til primitiv overnatning og etablering af en grill-plads
i Resenborg Plantage, matr. nr. 2 ~, 3 l, 3 n og 4 ~, Resen by og
sogn. - R.A.F. 52/74 - Kilen.

.. Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer deltog re-
præsentanter fra Klosterhedens Statsskovdistrikt, Ringkøbing
Amtskommune og Danmarks Naturfredningsforening meddeler nævnet
i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 dispensation fra over-
fredningsnævnets kendelse af 15. februar 1980, § 2 sammenholdt
med §§ 4, 5, 6 og 12 c, idet nævnet godkender reetablering af 2
damme, som blev påvist ved besigtigelsen, idet bemærkes, at ansø-
geren frafaldt reetablering af yderligere en dam under besigti-
gelsen. Nævnet godkender endvidere en udvidelse af P-pladsen pa
matr. nr. 4 ~, Resen by og sogn med indtil 150 m2, etablering af
en bål- og grillplads som ansøgt og opførelse af et halvtag på
det sted, der blev anvist ved besigtigelsen. Det er et vilkår
for tilladelsen til opførelsen af halvtaget, at det opføres i
træ og med græstag.

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

IGRM

•



:---..r-r.,.. I' ~,l~ r""o'\ I IC\ .~\l r-T
l:;~ ~,->~:,~:?,~i~~:;-~j;~J:ll;-'~IT

1-': ~;-. ~ i Ht~:H\Jli'~()I,:!:\~-D
~~J;u'-~ 1- ....j ,,1\)(' hdrll1ng

-TIl ; .-:~2~~?"jO
Herning, den 18. september 199·
R.A.F. 56/96

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø: REb. NR. \0051. O (')

Jytte Vigsø Rimmen er d.d. tilskrevet således:

"Jytte Vigsø Rimmen, Lindeborgvej 16, 7560 Hjerm, ansøger om til-
ladelse til at opføre en helårsbolig på matr. nr. 7n og 7r, Den
østlige Del, Resen. - R.A.F. 52/74 - Kilen .• Efter en besigtigelse den 5. september 1996, hvori foruden næv-
net deltog repræsentanter for Ringkjøbing Amtskommune, Struer
kommune, Danmarks Naturfredningsforening, ingeniør Andreas Niel-
sen samt ansøgerne, Knud Erik Jakobsen og Jytte Vigsø Rimmen,
skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele, at
ansøgningen ikke kan imødekommes, idet de~ ansøg~e vil være i
strid med fredningens formål.

•
Nævnet har ved afgørelsen især lagt vægt på, at der i Overfred-
ningsnævnets kendelse af 15. februar 1980 er en udtrykkelig be-
stemmelse om, at det eksisterende fritidshus skulle fjernes ved
ejerskifte. Endvidere finder nævnet, at det hus, der ønskes op-
ført, vil blive placeret relativt højt over Kilen, så det fra Ki-
len og arealerne rundt om Kilen vil blive rimeligt synbart.

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
MiljØ- og Energiministeriet

-3kov- og Naturstyrelsen r-

J.nr. SN 1996 - ":L \ \ / \ "' - :::::C I S
Akt. nr. l

/
/

~.
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ovenfor anførte adresse.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.
~
H.

/GRM
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FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJ0B!NG ,A.MT

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

Tlf. 9722 2200 Herning, den 2. juni 1998
R.A.F. 49/97

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

~ 3 JUNI 199P.

Struer kommune er d.d. tilskrevet således:

"Struer kommune, østergade 21, 7600 Struer, ansøger på vegne Park-
skolen om tilladelse til at etablere en vikingemarkedsplads ved
det fredede areal ved Kilen i Struer nord for Røde Kors Hjemmet .
- R.A.F. 52/74 - Kilen.

Efter en besigtigelse den 6. november 1997, hvori foruden nævnet
deltog repræsentanter for Ringkjøbing Amt, Struer kommune, Dan-
marks Naturfredningsforening, Friluftsrådet samt ansøgeren, Park-
skolen, Struer, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens
§ 50 tillade, at der i det fredede område ved Kilen i Struer nord
for Røde Kors Hjemmet etableres en vikingemarkedsplads, idet det-
te ikke er i strid med fredningens formål.

Tilladelsen gives på vilkår:

at der ikke vil henligge affald eller lignende efter brug af om-
rådet,

at de opførte overdækninger og hytten umiddelbart kan fjernes ef-
ter brug, hvorfor der ikke må støbes fundament,

at overnatning ikke finder sted,

at der ikke etableres toiletfaciliteter, samt

at der ved anvendelsen af området tages hensyn til stedets natur.

Nævnet har ved afgørelsen navnlig lagt vægt på, at fredningens
hovedformål- er at sikre opretholdelsen af landskabets karakter og
beskyttelse af de naturvidenskabelige interesser i navnlig geolo-
gisk, arkæologisk og botanisk henseende. Endvidere er formålet at



forbedre offenlighedens muligheder for rekreativ udnyttelse af
området. Det ansøgte ændrer ikke landskabet og forringer ikke be-
skyttelsen af de naturvidenskabelige interesser. Derimod giver
projektet mulighed for, at offentligheden, herunder især Parksko-
lens elever, får bedre muligheder for naturoplevelser kombineret
med en indsigt i levevilkårene under vikingetiden. Der er også
lagt vægt på, at der til værkstederne m.v. i det væsentlige ale-
ne anvendes naturmaterialer fra området, så projektet ikke va-
rigt påvirker området.

Omfanget af vikingemarkedspladsen fremgår af vedlagte kortbilag.

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.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØSING AMT

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

TI!. 9722 2200

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

REG.Nit 6 (J 51· O O . l3 - SEP, 1998

• Herning, den 2. septembser 1998
R.A.F. 40/98

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Aagaards Tegnestue er d.d. tilskrevet således:

"Aagaards Tegnestue, Raundahlvej 3, 7620 Lemvig, ansøger på vegne
Knud Nielsen om tilladelse til opførelse af en 46 m2 stor ude-
stue på ejendommen matr. nr. 1 a, Den Sydlige Del, Resen, belig-
gende Kjærgårdsmøllevej 12, Resen, 7600 Struer. - R.A.F. 52/74 -
Kilen .•
Ringkjøbing Amt har den 12. juni 1998 fremsendt en ansøgning fra
Aagaards Tegnestue for Knud Nielsen, Kjærgårdsmøllevej 12, Stru-
er, om tilladelse til, på den eksisterende ejendom beliggende på
det fredede areal med matr. nr. 1 a, Den sydlige Del, Resen, at

2opføre en 46 m stor udestue. Efter sagen har været forelagt Dan-
marks Naturfredningsforening skal Fredningsnævnet for Ringkjøbing
Amt hermed give tilladelse til det ansøgte, idet det ikke findes
at være i strid med fredningens formål.

Nævnet har især lagt vægt på, at den ansøgte placering og udform-
ning ikke vil påvirke områdets landskabelige værdier, idet ude-

• stuen udfylder vinklen mellem to sammenbyggede huse og tilpasses
de eksisterende bygninger.

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 indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.



. - .f··

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.

•
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FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØBING AMT

RETTEN I HERNING, 2. AFD.
Nygade 1-3, 740a Herning

Tlf, 9722 2200

Mod~ii "
Skov- og N8t'Ur--T''ffl)1&f

.16 APR. 1998

Herning, den 15. april 1998
R.A.F. 3/98

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53

2100 København ø.
REG.NR. too51· Oa.

Henning Skov Christensen er d.d. tilskrevet således:

"Henning Skov Christensen, Kjærgardsmøllevej 3, 7600 Struer, ansø-
ger om tilladelse til at anl~9ge en put and take sø på sin ejen-
dom, matr. nr. l1a, Vester Ølby BZ, Ølby. - R.A.F. 52/74 - Kilen.

Efter en besigtigelse den 2. april 1998, hvori foruden nævnet
deltog repræsentanter for Ringkjøbing Amt, Struer kommune, Dan-
marks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening samt
lodsejeren, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslavens § 50
give tilladelse til, at der som ansøgt på det areal, der er ind-
tegnet på vedhæftede kort og luftfoto gives tilladelse til at an-
lægge en put and take sø pa ejendommen, matr. nr. 11 a, Vester
Ølby, Ølby, idet dette ikke vil være i strid med fredningens for-
mal.

Tilladelsen gives på vilkår:

1. at de to rækker af damme/kanaler tilkastes og udjævnes i det
omfang, de ikke indgår i put and take søen, således at der kun
er en smal rende til vandtilførslen fra Bredkær Bæk tilbage,
medmindre også denne rende rørlægges,

2. at diget ud imod Kilen får en kronehøjde på maksimalt 0,60 m
DNN, og at eventuel øvrig jordfyld bortskaffes efter amtets
anvisninger •

3. at der ikke opstilles læskure eller andre bygninger, bænke,
affaldsbeholdere eller lignende i direkte tilknytning til sø-
en, men at en eventuel mindre servicebygning placeres mellem
områdets træbevoksninger,

- ,~" .
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nr. ~



4. at der til søen maksimalt indtages en vandmængde fra Bredkær
Bæk på 10% af medianminimumsvandføringen, dog maksimalt 15 l/s,

25. at søen ikke overstiger 2500 m , og

6. at dispensationen iøvrigt er betinget af, at handlen med Ring-
kjøbing Amt om nedlæggelse af størstedelen af dambruget gen-
nemføres.

Nævnet har ved afgørelsen især lagt vægt på, at hele projektet er
en miljørnæssig gevinst for denne del af det fredede areal, især
ved at vandet i vandløbene uhindret får udløb i Kilen, på nær det
vand, der tages ind til søen~-

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år ttl
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 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.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØBING AMT

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

Tlf. 97 22 22 00

REG. HR. G 051 00

Herning, den 8. november 1999
R.A.F. 54/99

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

M(\,~~p,,!eti
Skov- o~ :", :'.\r:;tYTelsen

...9 Nu~V "'~JCo i. \,J",
Klosterhedens Statsskovdistrik er d.d. tilskrevet således:

"Klosterhedens Statsskovdistrikt, Gammel Landevej 35, Fabjerg, 7620 Lemvig, ansøger om
tilladelse til at opføre en ny tilbygning på i alt ca. 100 m2 til Naturskolen Kjærgaard Mølle,
Kærgårdsmøllevej 5, 0lby, 7600 Struer, på matr. nr. 12 a, Vester-Ølby, Ølby. - R.A.F. 52/74 -
Kilen

Efter en besigtigelse den 5 november 1999, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for
Struer kommune og ansøgeren, Klosterhedens Statsskovdistrikt, skal nævnet i medfør af § 50,
stk. l, i Naturbeskyttelsesloven meddele tilladelse til, at Klosterhedens Statsskovdistrikt som
ansøgt på Naturskolen Kjærgaard Mølle:
l. opfører en tilbygning på ca. 100 m2 langs nordsiden af den eksisterende bygning,
2. renoverer taget på den eksisterende bygning, idet det gamle eternittag udskiftes med et nyt

tag i sort tagpap,
3. beklæder den eksisterende bygning med træ imørke farver, samt
4. foretager de nødvendige afgravninger nord og vest for bygningen, på betingelse af, at

jorden deponeres udenfor det fredede område.

Tilladelsen gives, da det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Nævnet har især lagt
vægt på, at bygningen i dag trænger til en istandsættelse og renovering, hvorfor det ansøgte vil
forskønne bygningen. Tilbygningen med vognporten bliver ikke særlig synlig, da den placeres
mellem den eksisterende bygning og den bakke, der er mellem bygningen og Kilen og da den
ikke bliver højere end den eksisterende bygning. Afgravningen ved bygningen er nødvendig
for at vognporten kan anvendes.

Nævnet bemærker, at såfremt byggeriet opdeles i etaper, skal der ved senere etaper søges om ny
tilladelse, hvis der er forløbet mere end 3 år, idet 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 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 klagemyndigheden bestemmer andet.

Miljø- O[~Energirninisterict
3kov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996·/ J" II ;, l-OOO( Y
Akt. nr. 7-~



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.



FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Sk MOdtaget .ov- Of! N l
atur.c;tvrelsen

22 FEB.2000

REG.Nit bo51.o0
Herning, den 21. februar 2000

R.A.F.32/99
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Ivan Jakobsen, Farvervej 13, 7600 Struer, er d.d. tilskrevet således:

"Entreprenørfirmaet Ivan Jakobsen, Farvervej 13, 7600 Struer, ansøger om tilladelse til at anlægge
en ca. 2500 m2 stor sø på matr. nr. 2a m.fl. øster 0lby By, Ølby, tilhørende Vivi & Henrik Dahl,
Vester Ringgade 12, 7600 Struer - R.A.F. 52/74 - Kilen.

Efter en besigtigelse den 5. august 1999, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for
Struer kommune, Danmarks Naturfredningsforening og ansøgeren, skal nævnet meddele, at
der ikke kan gives tilladelse til det ansøgte i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, da dette
vil være i strid med fredningens formål.

Efter besigtigelsen har nævnet indhentet en supplerende udtalelse fra Ringkjøbing Amt, der
den 10. december 1999 har meddelt, at det anbefales, at der gives tilladelse.

2 medlemmer af nævnet finder imidlertid, at en sø med omkringliggende bevoksning vil ændre
landskabet fra landbrugsjord til et kunstigt landskab med vandspejl samt træer og buske. Der
skal endvidere laves en dæmning for at undgå, at vandet løber til lavereliggende arealer.
Herved sker der så store ændringer i karakteren af landskabet, at det ansøgte findes at være i
strid med fredningens formål. Disse medlemmer stemmer derfor for ikke at give tilladelsen.

l medlem bemærker, at der på stedet er så fugtigt, så meget taler for, at der tidligere har været
et vandhul. Dette medlem finder videre, at hensynet til miljøet taler for at opgive den
landbrugsrnæssige drift af arealet og etablere et mindre vandhul som ansøgt. En tilladelse
skulle dog gives på vilkår, at vegetationen omkring søen skal holdes så lav, så udsigten fra
vejen ned mod Kilen ikke forringes.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

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.

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

\0
RETTEN I HERNING, 2. AFDELING

Nygade 1-3, 7400 Herning
Tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@get2net.dk

mailto:f-naevn@get2net.dk


FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

RE&. NR. lc057. en
Herning, den 10. juni 2002

R.A.F. 25/02

sc· MODTAGET
Skov. og Naturstyrelsel',

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København

Struer kommune er d.d. tilskrevet således:

"Struer kommune, 0stergade 21, 7600 Struer, ansøger om lovliggørelse af en opført over-
dækket terrasse på 19 m2

, carport på 21 m2 og redskabsrum på 16 m2 på matr. nr. 7 b, Den
østlige del Resen, beliggende Trehøjevej 15, 7600 Struer. - R.A.F. 52/74 - Kilen.

• Ringkjøbing Amt har den 3. april 2002 fremsendt en anmodning fra Struer kommune om lov-
liggørelse af en overdækket terrasse, carport og et redskabsrum, som uden tilladelse er opført
på ejendommen matr. 7 b, Den østlige del, Resen, beliggende Trehøjevej 15, Struer.

Efter sagen har været forelagt Danmarks Naturfredningsforening, skal Fredningsnævnet for
Ringkjøbing Amt hermed give tilladelse til det ansøgte, idet det ikke findes at være i strid
med fredningens formål.

Nævnet har især lagt vægt på, at bebyggelserne ikke påvirker områdets landskabelige værdier.

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

Mgørelsen 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 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 lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.
Skov-ogNaturst~elsen
J.nr. SN 2001 - /;/ l/Ii/- OO 0/
Akt. nr. .-Bih-
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RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3, 7400 Herning
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FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

REG.NR. ,at t~(J
~ "5'" 7. (JO"

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

..... MOdtaget ;
')ko\/- :JQ Naturstyreisen

Herning, den 6. juli 2005
R.A.F. 36/05

Paw Munch Pedersen er d.d. tilskrevet således:

"Paw Munch Pedersen, Kilenvej 15, 7600 Struer, ansøger om tilladelse til at nedrive eksiste-
rende lade og opføre et 800 m2 maskinhus på ejendommen matr. nr. IIA, Vester Ølby, Ølby,
beliggende Kilenvej 15. - R.A.F. 52/74 - Kilen .

• Efter en besigtigelse den 1. juli 2005, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Dan-
marks Naturfredningsforening og ansøgeren, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens
§ 50 meddele tilladelse til det ansøgte, da dette ikke er i strid med fredningens formål.

Ansøgeren har efter fredningskendelsen ret til at bygge nye landbrugsbygninger indenfor
byggefe1tet, dog må højden ikke overstige den eksisterende bebyggelse.

Nævnet giver tilladelse til det ansøgte, da nævnet ikke finder, at forøgelsen af højden med op
til en meter vil påvirke de landskabelige værdieI i områda. Nævnt:t har endvidere lagt vægt
på, at højden på det ny maskinhus ikke overstiger højden på stuehuset. Endelig har nævnet
lagt vægt på, at den nye bygning kun kan forskønne ejendommens udseende.

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, j fr. § 87 inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

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

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et ge-
byr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når
nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde be-
handlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte
frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

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

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING 2::::;)::)\, - ) '2l\ /1) - -.:l,;}:> J
Nygade 1-3,7400 Herning O}

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

http://www.nkn.dk
mailto:f-naevn@mail.dk


FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge eventuelle andre tilladelser,
som lovgivningen måtte kræve",

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

Med venlig hilsen

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

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

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

•
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Herning, den 9. februar 2006
R.A.F.99/05

Christina og Anders Yde Larsen er d.d. tilskrevet således:

"Fn-tegnestuen NS, Struer, ansøger på vegne Anders Yde Larsen, Trehøjevej 15, Resen,
7600 Struer, om tilladelse til at nedrive eksisterende enfamiliehus, udhus og carport og opføre
en ny beboelse på 166 m2 og carport på 36 m2 beliggende på matr. nr. 7b, Den østlige Del,
Resen. - R.A.F. 51/74 - Kilen.

Efter en besigtigelse den 31. januar 2006, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for
Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og ansøgerne Christina og Anders Yde
Larsen, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladelse til det
ansøgte, da dette ikke findes at være i strid med formålet med fredningen.

Nævnet har navnlig lagt vægt på, at det nye byggeri placeres i tilslutning til andre bygninger
og er en erstatning for eksisterende byggeri. Det ansøgte er i sin udformning og fremtræden
mere diskret og falder bedre ind i landskabet end det eksisterende, hvorfor det ikke virker
skæmmende.

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 indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den nedenfor anførte adresse.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et
gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når
nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte
frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

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

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

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

http://www.nkn.dk
mailto:f-naevn@mail.dk


FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge eventuelle andre tilladelser,
som lovgivningen måtte kræve"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

Med venlig hilsen

•

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

Tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@mail.dk
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FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Herning, den 9. februar 2006
R.A.F. 61/05

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København 0.

Modtaget i
Skov .. orr 1I>.laturstyreJsen

1 O FEB. 2006

Niels Erik Jensen og Gerda Agerbo er d.d. tilskrevet således:

''Niels Erik Jensen, 0stergade 6, 6950 Ringkøbing, og Gerda Agerbo, 0stergade 3, 6950
Ringkøbing, ansøger om tilladelse til, at det fredede bøgetræ i 0stergade, 6950 Ringkøbing,
beskæres. - Lb. nr. 39 - Bøgetræ i Ringkøbing.

• Efter en besigtigelse den 31. januar 2006, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for
Ringkjøbing amt, Ringkøbing kommune, Danmarks Naturfredningsforening og ansøgerne Ni-
els Erik Jensen og Gerda Agerbo, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 med-
dele tilladelse til en beskæring af træet, da dette ikke findes at være i strid med formålet med
fredningen. Efter beskæringen skal træet fremtræde symmetrisk og med en kuppelformet kro-
ne.

Inden større grene og stammer skæres af, skal amtet godkende planen for beskæringen, så det
sikres, at træet efter beskæricgen fremtræder symmetrisk og med en kuppelformet krone.

Nævnet har navnlig lagt vægt på, at træet har nået en sådan størrelse, at det generer de om-
kringboende unødigt, og nævnet finder, at en beskæring ikke vil ødelægge træets karakteristi-
ske og dominerende virkning på gadebilledet.

Nævnet bemærker, at ejeren af træet ikke har givet accept til beskæringen, og at dette er en
forudsætning for beskæringen .• 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, j fr. § 87 inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

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

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et ge-
byr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når
nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde be-
handlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte
frist på 14 dage, afVises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

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

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

http://www.nkn.dk
mailto:f-naevn@mail.dk


FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

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 lovgivningen måtte kræve"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

Med venlig hilsen

t~-----_----...
H. tamp

•

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

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

mailto:f-naevn@mail.dk
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                                                                                                                Herning, 6. juni 2017  

                                                                                                                             FN-MJV-15-2017 

Anders Yde Larsen 

ayl@yde-larsen.dk 

 

 

 

 

Anders Yde Larsen ansøger om tilladelse til at opføre en tilbygning på 60 m² på adressen Trehøje-

vej 15, 7600 Struer, matr. nr. 7b, Den østlige Del, Resen. – R.A.F. 52/1974 og FRD 39/2009 – Ki-

len Fredningen. 

 

Efter en besigtigelse den 29. maj 2017, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter for 

Struer kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, samt ansøgeren, skal nævnet i 

medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladelse til det ansøgte, da dette ikke findes at 

være i strid med fredningens formål.  

 

Nævnet har især lagt vægt på, at udvidelsen af huset ikke fremtræder særligt synligt som en 

udvidelse af byggeriet, da det ligger delvist foran det eksisterende bagvedliggende udhus. 

Udvidelsen påvirker derfor ikke de landskabelige værdier. Der henvises her også til, at bebyggelsen 

er helt omkranset af høje træer og ikke er særligt synligt fra den anden side af Kilen. Udvidelsen 

ændrer heller ikke på offentlighedens muligheder for at udnytte området. Herefter finder 

fredningsnævnet, at der undtagelsesvist kan gives tilladelse til det ansøgte. 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 

uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 

altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fø-

devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla-

gefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

mailto:ayl@yde-larsen.dk
http://www.naevneneshus.dk/
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Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 

virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør 

størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 

efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-

ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse 

i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 

tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft 

et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 

udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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                                                                                                                 Herning, 26. september 2017   

                                                                                                                                   FN-MJV-32-2017 

FDF Struer 

oj@hardsyssel.dk 

 

 

 

 

 

FDF Struer ansøger om dispensation til at opføre et bålshelter på i alt ca. 65 m² på matr. nr. 10k, V. 

Ølby By, Ølby, Klosterhedevej 12A, Fousing, 7600 Struer. – FRD 52/1974 og FRD 39/2009 – Ki-

len Fredningen. 

 

Efter en besigtigelse den 11. september 2017, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter 

for Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Struer kommune og ansøgeren, skal nævnet 

meddele, at der i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 ikke kan gives tilladelse til det ansøgte, da 

dette findes at være i strid med fredningens formål.  

 

Fredningen indeholder et udtrykkeligt forbud mod opførelse af nye bygninger, herunder skure og 

boder. Der skal derfor særdeles vægtige grunde til at tillade nyt byggeri i strid med fredningsbe-

stemmelsen. 

 

Nævnet har ved afgørelsen især lagt vægt på, at der er tale om et forholdsvis stort byggeri i en 

meget lille skov. Opførelsen kræver derfor, at en stor del af træerne fældes. Bålhytten vil også 

komme til at virke dominerende henset til størrelsen og højden, uanset at der måske kun skal 

foretages mindre terrænændringer, da en del af hytten opføres på pæle. Bålhytten vil derfor påvirke 

karakteren af den meget særprægede og flotte natur. Der findes herefter ikke særdeles vægtige 

grunde til at tillade opførelsen af det ansøgte, hvorfor bålhytten er i strid med fredningens formål.  

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 

uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 

altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fø-

devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla-

gefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen, 

mailto:oj@hardsyssel.dk
http://www.naevneneshus.dk/
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 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 

virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør 

størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 

efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-

ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse 

i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 

tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft 

et afgørelsesudkast i partshøring. 
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                                                                                                                                  FN-MJV-40-2018 

Ole Filtenborg Johansen 

olejohansen500@gmail.com 

 

 

 

 

FDF Struer ansøger om dispensation til at opføre en bålhytte ved Skansen, Klosterhedevej 12A, 

7600 Struer – FRD 52/1974 og 39/2009 – Kilen Fredningen. 

 

FDF Struer ansøgte i 2017 om tilladelse til at opføre en bålhytte med omkringliggende sheltere ved 

spejderhytten Klosterhedevej 12A, Fousing, Struer. 

 

Efter en besigtigelse den 11. september 2017 gav fredningsnævnet den 26. september 2017 afslag 

på det ansøgte, da det fandtes at være i strid med fredningens formål. 

 

FDF Struer har den 8. oktober 2018 sendt en ny ansøgning om tilladelse til at opføre en bålhytte 

nogenlunde med samme placering, men uden de omkringliggende sheltere. Det er oplyst, at det dre-

jer sig om et bygningsværk på 38,5 m². Der er ingen oplysninger om højden, men vurderet fra et 

fremsendt foto af tilsvarende er det nok ca. 4 meter i højden. 

 

Arealet er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 15. februar 1980. Fredningens formål efter 

§ 1 er "at sikre en opretholdelse af karakteren af det varierede og righoldige landskab og beskytte 

de til området knyttede naturvidenskabelige interesser i navnlig geologisk, arkæologisk og botanisk 

henseende, samt at forbedre offentlighedens muligheder for rekreativ udnyttelse af området" (der er 

hele randen af Kilen). I § 2 er anført, at "arealernes nuværende tilstand må ikke ændres. Den hidtil 

gjorte brug af arealerne kan således fortsættes." og i § 6 anføres “a. Nye bygninger og ombygnin-

ger. Det følger af § 2, at der ikke må opføres nye bygninger, herunder skure og boder samt tilbyg-

ninger til eksisterende bygninger. Der må heller ikke foretages ombygning af en eksisterende byg-

ning, hvis bygningens ydre fremtræden derved ændres. ...” 

 

Fredningsnævnet har besluttet jf. bl.a. forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 3 at behandle 

sagen uden at foretage en ny besigtigelse af arealet, dels fordi det skønnes, at der i det væsentlige er 

tale om samme projekt, som nævnet vurderede under den tidligere sag, og dels fordi nævnet så sent 

som den 11. september 2017 besigtigede arealet og hørte, hvad alle de berettigede havde at sige om 

det tidligere projekt. 

 

Fredningsnævnet skal herefter meddele, at der i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 ikke kan 

gives tilladelse til det ansøgte, da dette findes at være i strid med fredningens formål.  
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Fredningen indeholder et udtrykkeligt forbud mod opførelse af nye bygninger, herunder skure og 

boder. Der skal derfor særdeles vægtige grunde til at tillade nyt byggeri i strid med fredningsbe-

stemmelsen. 

 

Nævnet har ved afgørelsen især lagt vægt på, at der stadig er tale om et forholdsvis stort byggeri i 

en meget lille skov. Opførelsen kræver derfor stadig en forholdsvis stor del af træerne fældet. Bål-

hytten vil også komme til at virke dominerende henset til størrelsen og højden, uanset at der måske 

kun skal foretages mindre terrænændringer, hvis en del af hytten opføres på pæle. Bålhytten vil der-

for påvirke karakteren af den meget særprægede og flotte natur. Der findes herefter ikke særdeles 

vægtige grunde til at tillade opførelsen af det ansøgte, hvorfor bålhytten er i strid med fredningens 

formål.  

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 

uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 

altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fø-

devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla-

gefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørel-

sen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virk-

ning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrel-

sen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

http://www.naevneneshus.dk/
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3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for ef-

terkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-

ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse 

i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebe-

tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-

relsesudkast i partshøring. 
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Knud Nielsen Resen ApS 
n.else@jubii.dk 
 
 
 
 
Ansøgning om dispensation til at etablere jordvarmeanlæg på matr. nr. 1a, Den sydlige Del, Resen, 
Kjærgårdsmøllevej 12a, 7600 Struer. – FRD 52/1974 og 39/2009 – Kilen Fredningen. 
 
Ved Overfredningsnævnets kendelse af 15. februar 1980 blev arealer om Kilen i Struer fredet. Fred-
ningens formål er beskrevet som "at sikre en opretholdelse af karakteren af det varierede og righol-
dige landskab og beskytte de til området knyttede naturvidenskabelige interesser i navnlig geologisk, 
arkæologisk og botanisk henseende, samt at forbedre offentlighedens muligheder for rekreativ udnyt-
telse af området" (der er hele randen af Kilen). I § 2 er anført, "arealernes nuværende tilstand må 
ikke ændres. Den hidtil gjorte brug af arealerne kan således fortsættes." I § 5 anføres “ Terrænæn-
dringer. 
Det følger af § 2, at der ikke må foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af 
forekomster i jorden eller foretages opfyldning, planering eller afgravning. ...” 
 
Fra Struer kommune er modtaget en ansøgning fra Knud Nielsen Resen ApS om tilladelse til etable-
ring af et jordvarmeanlæg med tilhørende nedgravning af 900 meter slange. Slangerne skal nedgraves 
vest, syd og nord for stuehuset i en dybde på 1.0 meter. 
 
Ansøgningen er af Fredningsnævnet forelagt Danmarks Naturfredningsforening, der ikke har frem-
sendt bemærkninger til ansøgningen. 
 
Sagen er behandlet af nævnets formand alene efter § 10, stk. 5 i forretningsordenen for Frednings-
nævn. 
 
Jeg skal hermed på nævnets vegne i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladelse til det 
ansøgte, idet dette ikke er i strid med fredningens formål.  
 
Tilladelsen gives på vilkår, at der sker en fuldstændig retablering efter nedgravningen.  
 
Jeg har navnlig lagt vægt på, at da der sker en fuldstændig retablering, kan de nedgravede rør ikke 
ses, hvorfor de ikke påvirker det varierede og righoldige landskab. Endvidere kan de nedgravede rør 
ikke påvirke de geologiske, arkæologiske eller botaniske forhold, der er knyttet til området omkring 
Kilen.  
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
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bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-
genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en 
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 

natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 
for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 
klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-
kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-
ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen.  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-
udkast i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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                                                                                                                                   FN-MJV-27-2021 
Struer kommune 
carstendp@struer.dk 
  
 
 
 
Ansøgning om nedrivning af en eksisterende ejendom og opførelse af enfamiliehus i ét plan samt 
driftsbygning på matr. nr. 6, Den østlige Del, Resen, beliggende Trehøjevej 17, 7600 Struer – FRD 
52/1974 – og 39/2009 – Kilen fredningen. 
 
Struer kommune har på vegne ejeren af ejendommen Trehøjevej 17, 7600 Struer, søgt om 
dispensation til nedrivning af den eksisterende ejendom og opførelse af enfamiliehus i ét plan samt 
driftsbygning på matr. nr. 6, Den østlige Del, Resen, der er noteret som landbrugsejendom. 
 
Ansøgningen 
Af ansøgningen fremgår, at det eksisterende byggeri ønskes nedrevet og, at der skal opføres et stuehus 
på 249,8 m² og en driftsbygning på 144 m², som placeres inden for det felt, der i forvejen er bebygget 
eller anvendt til gårdsplads/have. Stuehuset har en højde på 6,7 meter fra terræn til øverste kant af 
tagspidsen. Boligen er sadeltag med en hældning på 45 grader. Tagbelægningen på det nye stuehus 
er blådæmpede vingetegl. Tagbelægningen på den nye driftsbygning er ligeledes blådæmpede tegl. 
 
Fredningen 
Af Overfredningsnævnets afgørelse af 15. februar 1980 fremgår, at fredningens formål er at sikre en 
opretholdelse af karakteren af det varierede og righoldige landskab og beskytte de til området 
knyttede naturvidenskabelige interesser i navnlig geologisk, arkæologisk og botanisk henseende, 
samt at forbedre offentlighedens muligheder for rekreativ udnyttelse af området. 
 
Af bestemmelsernes § 6 fremgår: 
”… 
Bygninger. 

a. Nye bygninger og ombygninger. 
Det følger af § 2, at der ikke må opføres nye bygninger, herunder skure og boder samt 
tilbygninger til eksisterende bygninger. Der må heller ikke foretages ombygning af en 
eksisterende bygning, hvis bygningens ydre fremtræden derved ændres. 

 
b. Særligt om byggeri på landbrugsejendom og på arealer med dambrug. 

Fredningen er dog ikke til hinder for, at der opføres nye bygninger inden for de byggefelter 
omkring den eksisterende landbrugsbebyggelse, der er vist på fredningskortet, eller på de 
arealer, der på kortet er vist med signatur for ”arealer med dambrug”. Det er dog en betingelse 

herfor, at den nye bygning er erhvervsmæssig nødvendig for den pågældende ejendoms drift 
som landbrugsejendom eller for dambrugsdriften, og at bygningens højde ikke overstiger 

mailto:carstendp@struer.dk
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højden af de eksisterende bygninger. Under samme betingelse er fredningen heller ikke til 
hinder for, at der foretages ombygning af en eksisterende bygning. 
Uden for de nævnte byggefelter kan der endvidere uden tilladelse fra fredningsnævnet 
anbringes sædvanlige læskure for kreaturer. 
I de øvrige tilfælde af byggearbejder på en landbrugsejendom, hvortil en dispensation fra 
fredningsbestemmelserne herefter er nødvendig, kan dispensationen kun nægtes, 
1) hvis byggeriet ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål, eller 
2) hvis bygningen ønskes opført mere end 100 m fra en eksisterende bygning (bortset fra et 

læskur o.lign.) eller 
3) hvis helhedsindtrykket vil blive ændret i væsentlig grad og i uheldig retning, og der kan 

påpeges anden mulighed for placering og/eller ydre udformning, som funktionelt og uden 
væsentlig merbekostning kan modsvare det af ejeren ønskede. 

 
Natura 2000 
Det nærmeste Natura 2000-område (nr. 62, Venø, Venø Sund) ligger ca. 3 km mod vest. Natura 2000-
området omfatter habitatområde nr. 55 og fuglebeskyttelsesområde nr. 40.  
 
Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og 
projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Ved vurderingen er der særligt lagt vægt på 
afstanden på 3 km. Det ansøgte vil således efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre en 
væsentlig påvirkning af de naturtyper, levesteder og/eller arter, som området er udpeget for at bevare, 
og der er derfor ikke behov for en nærmere konsekvensvurdering. 
 
Bilag IV-arter 
På baggrund af et generelt kendskab til bilag IV-arters forekomst i Danmark og deres valg af levested 
samt gennemgang af offentlige databaser, vurderer Kystdirektoratet, at området umiddelbart omkring 
de eksisterende bygninger på ejendommen, hvor det ansøgte byggeri opføres, ikke er et potentielt 
levested for bilag IV-arter. 
 
Kystdirektoratet vurderer på den baggrund, at det ansøgte projekt ikke vil medføre beskadigel-
se/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitat-
direktivets bilag IV. 
 
Struer Kommune har erklæret sig enig i Kystdirektoratets vurdering. 
 
Fredningsnævnets sagsbehandling 
Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 24. august 2021. 
 
Nævnet var mødt ved formand, Joy Winter, og det ministerielt udpegede medlem, Elisabeth Rose 
Moltke og det kommunalt udpegede medlem, Lars Nielsen. 
 
Endvidere mødte: 
Carsten Dietz Pedersen, Struer Kommune 
Helle Lyng og Mette Mortensen, Danmarks Naturfredningsforening 
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Jan Bendix, Friluftsrådet 
Arkitekt Egon Løgsted og Peter Stie Halgaard, Hvam Arkitektkontor 
Lodsejere Karin og Martin Agerskov 
 
Joy Winter redegjorde for sagen og fortolkningen af relevante bestemmelser i fredningskendelsen af 
15. februar 1980. 
 
Egon Løgsted forklarede, at alle eksisterende bygninger nedrives. Det nye stuehus skal opføres, hvor 
den sydlige ladebygning ligger, og stuehuset strækker sig mod øst på samme byggelinje som 
ladebygningen. Stuehusets gavl kommer til at ligge på linje med terrassen ved det nuværende stuehus. 
Maskinhus/værksted opføres på den vestlige side. Det samlede areal bliver ikke større, men det bliver 
fordelt lidt anderledes. Der bruges blådæmpede vingeteglsten, så det falder naturligt ind i landskabet. 
Bygningen bliver lavere end den eksisterende lade men højere end stuehuset. 
 
Joy Winter bemærkede, at det er helt almindeligt, at der stilles sådanne krav til, at byggeriet falder 
naturligt ind i naturen.  
 
Helle Lyng udtrykte betænkelighed ved det store glasparti på stuehusets østfacade. Hun forespurgte, 
om byggeriet var visualiseret fra den anden side af ”Kilen”, idet der er en natursti på den anden side 

af søen. 
 
Egon Løgsted oplyste, at der ikke er lavet en visualisering. Han oplyste videre, at glaspartiet er 
reduceret, jf. bygningsreglementets krav. 
 
Jan Bendix efterlyste Kystdirektoratets kompetencer inden for boligkulturelle hensyn. 
 
Carsten Dietz Pedersen er positivt indstillet over for byggeriet, jf. landzoneloven. 
 
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet er også positivt indstillet over for byggeriet. 
 
Ved besigtigelsen den 24. august 2021 blev sagen udsat på ansøgernes fremsendelse af yderligere 
oplysninger. Fredningsnævnet har herefter modtaget skrivelse af 27. august 2021 med bilag fra Hvam 
Arkitekter & Ingeniører på vegne ansøgerne. Skrivelsen med bilag har været sendt i høring for 
eventuelle yderligere bemærkninger blandt de foreninger m.v., der var indkaldt til besigtigelsen. 
Fredningsnævnet har ikke modtaget bemærkninger imod projektet.  
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse. 
Det fremgår af sagens oplysninger, at ansøgningen angår opførelse af nye bygninger på en ejendom,  
der er noteret som landbrugsejendom.  
 
Efter de foreliggende oplysninger må det lægges til grund, at de nye bygninger ønskes placeret inden 
for de byggefelter omkring den eksisterende landbrugsbebyggelse, der er vist på fredningskortet, og 
at stuehuset på de bygninger, der ønskes opført, overstiger højden på de eksisterende bygninger. 
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Herefter kræver opførelsen af de nye bygninger dispensation fra fredningsbestemmelserne jf. 
bestemmelsen i fredningens § 6 b.  
 
Efter de foreliggende oplysninger må det endvidere lægges til grund, at byggeriet blandt andet tjener 
landbrugs økonomiske formål, idet udbygningen/laden indeholder et mindre værksted, som vil blive 
anvendt til reparation af mindre landbrugsmaskiner, opbevaring af maskiner m.m., som er en del af 
den daglige drift, og at de nye bygninger ikke opføres mere end 100 meter fra den eksisterende 
bebyggelse. Herefter og idet de nye bygninger til dels er placeret, hvor de nuværende bygninger 
allerede er opført, og idet bygningerne til dels ligger placeret bag en træbevoksning m.v., og da 
helhedsindtrykket ikke ændres i uheldig retning i og med, at det nye byggeris facader og tagmateriale 
er indpasset i naturens farver med ikke reflekterende overflader, og idet glaspartierne nu er reduceret 
efter bygningsreglementets krav, finder fredningsnævnet, at der kan gives dispensation fra frednings-
bestemmelserne til det ansøgte byggeri.  
 
Det bemærkes i den forbindelse, at udvidelsen ikke skønnes at påvirke de landskabelige værdier i 
væsentlig grad, og at opførelsen af bygningerne ikke ændrer på offentlighedens muligheder for at 
udnytte området.          
 
Dispensationen gives på følgende vilkår: 
 
 at de nye bygninger placeres som anvist i ansøgningen og de medsendte bilag. 
 at de nye bygninger opføres med mål og højde som anført i ansøgningen og de medsendte bilag. 
 at den eksisterende bevoksning bevares i videst mulig omfang. 
 at facader og tagmateriale indpasses i naturens farver og i ikke reflekterende materialer, og at alt 

tagbeklædning er i blådæmpede tegl.   
 at glasfacaderne opføres i de mål, der er oplyst.  
 at byggeriet i øvrigt opføres som oplyst i ansøgningen og de i øvrigt medsendte bilag.     
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-
genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en 
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 

natur og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

http://www.naevneneshus.dk/
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Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 
for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 
klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-
ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-
udkast i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                            

http://www.naevneneshus.dk/
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Herning, 22. december 2021                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                   FN-MJV-36-2021 
Struer Kommune 
mettehme@struer.dk 
 
 
 
 
 
 
 
Ansøgning om dispensation til etablering af jordvarmeanlæg på matr. nr. 6, Den østlige del, Resen, 
på Trehøjevej 17, 7600 Struer – FRD 52/1974 og 39/2009 – Kilen fredningen. 
 
Struer Kommune har på vegne lodsejer Martin Agerskov, søgt om dispensation fra Kilen-fredningen 
til at etablere et jordvarmeanlæg med tilhørende slangeføring på matrikel 6, Den østlige Del, Resen, 
nord for bygningerne på Trehøjevej 17, 7600 Struer.  
 
Af de fremsendte bilag fremgår, at anlægget består af 2 x 300 meter varmeslanger nedgravet på et 
areal på 1073 m2, en samlebrønd tæt ved bygningerne og en varmepumpe, der placeres i en af byg-
ningerne. 
 
Fredningen 
Af Overfredningsnævnets kendelse af 15. februar 1980 
fremgår om fredningens formål: 
 
”… 
Fredningen har til hovedformål at sikre en opretholdelse af karakteren af det varierede og righoldige 
landskab og beskytte de til området knyttede naturvidenskabelige interesser i navnlig geologisk, ar-
kæologisk og botanisk henseende, samt at forbedre offentlighedens muligheder for rekreativ udnyt-
telse af området. 
 
Af fredningsbestemmelserne fremgår: 
 
§2 
Bevaring af områdets tilstand 
Arealernes nuværende tilstand må ikke ændres. Den hidtil gjorte brug af arealerne kan således fort-
sættes. 
 
§ 5 
Terrænændringer 
Det følger af § 2, at der ikke må foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af 
forekomster i jorden eller foretages opfyldning, planering eller afgravning. 
 

mailto:mettehme@struer.dk
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Natura 2000 
Området er ikke Natura 2000 område. Nærmeste område er Venø og Venøsund, ca 2,5-3 km derfra. 
 
Nævnet har under hensyn til det ansøgtes omfang og karakter, ikke fundet det nødvendigt at indhente 
en udtalelse om projektets eventuelle påvirkning af området. 
 
Fredningsnævnets sagsbehandling 
Fredningsnævnet lægger til grund, at projektet ligger i umiddelbar nærhed af beboelsesbygningen, og 
at anlægget ikke medfører permanente terrænændringer. 
 
Under hensyn hertil har nævnet besluttet, at sagen kan foretages på skriftligt grundlag. 
 
Projektet har været sendt i høring hos Danmarks Naturfredningsforening, som ikke har haft bemærk-
ninger hertil. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
Fredningsnævnet har efter votering besluttet at meddele dispensation i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1, og stk. 2, til at etablere et jordvarmeanlæg med tilhørende slangeføring på matrikel 
6, Den østlige Del, Resen, nord for bygningerne på Trehøjevej 17, 7600 Struer, som beskrevet oven 
for, da det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.  
 
Nævnet har navnlig lagt vægt på, at anlægget ikke vil have betydning for opretholdelse af karakteren 
af det varierede og righoldige landskab og for beskyttelsen af de til området knyttede naturvidenska-
belige interesser i navnlig geologisk, arkæologisk og botanisk henseende. 
 
Jordvarmeanlægget skal placeres som gengivet på nedenstående kort.  
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Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-
genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en 
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 

natur og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 
for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 
klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-
kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-
ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen.  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-
udkast i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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Herning, 24. januar 2023                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                   FN-MJV-24-2022 
Struer Kommune 
emileh@struer.dk  
 
 
 
 
 
Ansøgning om dispensation til etablering af nedsivningsanlæg på matr. nr. 6, Den østlige Del, Resen, 
på Trehøjevej 17, 7600 Struer – FRD 52/1974 og 39/2009 – Kilen fredningen. 
 
Struer Kommune har på vegne lodsejer søgt om dispensation til at etablere et hævet nedsivningsanlæg 
på matrikel 6, Den østlige Del, Resen, øst for bygningerne på Trehøjevej 17, 7600 Struer, som ligger 
inden for Kilenfredningen. 
 
Af ansøgningen fremgår, at der er tale om et sandmileanlæg, som på grund af grundvandsforholdene 
placeres med en højde på 0,9 meter over terræn. Anlægget ønskes placeret 5 meter øst for huset.  
 
Fredningsnævnet har på samme ejendom meddelt dispensation til henholdsvis nedrivning og genop-
førelse af et hus og til etablering af et jordvarmeanlæg.  
 
Fredningen 
Af Overfredningsnævnets kendelse af 15. februar 1980, fremgår: 
”… 
Fredningen har til hovedformål at sikre en opretholdelse af karakteren af det varierede og righoldige 
landskab og beskytte de til området knyttede naturvidenskabelige interesser i navnlig geologisk, ar-
kæologisk og botanisk henseende, samt at forbedre offentlighedens muligheder for rekreativ udnyt-
telse af området.  
… 
Terrænændringer. 
Det følger af § 2, at der ikke må foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af 
forekomster i jorden eller foretages opfyldning, planering eller afgravning. 
…” 
 
Påvirkning af beskyttet natur 
Det nærmeste Natura 2000-område (nr. 62, Venø, Venø Sund) ligger ca. 3 km mod vest. Natura 2000-
området omfatter habitatområde nr. 55 og fuglebeskyttelsesområde nr. 40.  
 
Struer Kommune har foretaget følgende vurdering: 
 
”…  
Kommune vurderer ikke at nedsivningsanlægget vil have en negativ effekt på områdets generelle 
naturværdier.  
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Nærmeste Natura 2000 område, N62 Venø, Venø Sund, ligger i fugleflugt 3km væk fra området til 
etablering af nedsivningsanlægget.  
 
Grundet afstanden vurderes etableringen af nedsivningsanlægget ikke at ville have noget effekt på 
dette.  
 
Følgende strengt beskyttede arter (bilag IV) forekommer i Struer Kommune:  
Spidssnudet Frø  
Stor vandsalamander  
Strandtudse  
Odder  
Birkemus  
Markfirben  
Ulv  
Bæver  
Flagermus (Vand-, dam-, syd-, brandts-, dværg-, trold-, skimmel-, langøret- og brunflagermus)  
 
Kommune vurderer ikke at følgende arter findes i nærområdet til projektområdet og dermed ikke 
blive påvirket af dette: Spidssnudet frø og Strandtudse.  
 
Stor vandsalamander kan potentielt godt være i nærområdet, med den vurderes ikke at ville benytte 
selve projektområdet til etableringen af nedsivningsanlægget.  
 
Så denne vil projektet have en neutral effekt på.  
 
Odder, bæver og ulv vil kunne blive forstyrret af selve anlægsarbejdet, men dette er en midlertidig 
forstyrrelse.  
 
Kombineret med at der er mange andre egnede raste- og fourageringsteder i nærområdet, hvor de kan 
søge til i den periode.  
 
Derfor vurderer kommunen at projektet vil have en neutral effekt på både odder, bæver og ulv.  
Birkemus forekommer i nærområdet, men vurderes at findes i nærområdet til åen 50m væk fra huset.  
Det vurderes ikke at selve området til etableringen af nedsivningsanlægget er en del af deres raste- 
og fourageringsområde.  
 
Derfor vurderes projektet kun at medføre en midlertidig forstyrrelse, men projektet som hele vurde-
res, at have en neutral effekt på birkemus.  
 
Markfirben vil potentielt kunne forekomme i nærområdet, men det vurderes ikke, at selve projektom-
rådet er potentiel raste- eller fourageringsområde for denne.  
 
Derfor vurderer kommunen at projektet vil have en neutral effekt på denne. 
…” 
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Fredningsnævnets sagsbehandling 
 
Fredningsnævnet har foretaget sagen på skriftligt grundlag. Sagen har været sendt i høring hos Dan-
marks Naturfredningsforening, og Struer Kommune, som ikke har haft bemærkninger til projektet. 
 
Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
 
Fredningsnævnet har efter votering truffet følgende afgørelse: 
Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, dispensation til 
at etablere et hævet sandmileanlæg med en højde på 0,9 meter over terræn som ansøgt, ca. 5 meter 
øst for huset. 
 
Fredningsnævnet vurderer, at projektet med den anførte beliggenhed og udformning ikke strider mod 
fredningens formål.  
 
Fredningsnævnet vurderer efter kommunens udtalelse, at det ansøgte ikke kan påvirke et internatio-
nalt naturbeskyttelsesområde væsentligt og ikke kan beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter 
på habitatdirektivets bilag IV eller plantearter optaget på habitatdirektivets bilag IV. 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-
genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en 
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 

natur og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 
for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet 
offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-
kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-
ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-
udkast i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
 
  

http://www.naevneneshus.dk/
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