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Inden 1979 skal bøj 1903,30 være fri -
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protokollen for fredningsnævnet for Ringkjøbing amts frednings-
kreds.

1r 1976 den 2. februar 1976
R.A.F. 52/1974

afsagt sålydende
k e n d e l s e:

blev i sagen
fredning af gravhøjene nr.
1903, 30, 1904, 24, 1904, 25
og 1904, 26 ved Kilen.
---------------------------
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En del af fredningssagen for arealerne omkring Kilen, jxvnfør fred-
ningsn8vnets sag R.A.F. 52/1974, :tarvedrørt følgende gravhøje og
arealerne deron~ring:

ejer

Knud Kibsgård, Kikkenborg,
Resen, 7600 Struer.

Robert Andersen, Vestergård,
Resen, 7600 Struero

Aksel Sørensen, V. Ll. Humlum,
Resen, 7600 Struer.

Fredningsnævnet har besluttet, at højene og de omkringliggende
arealer iy~e skal være omfattet af fredningen af arealerne om-
kring Kilen, såfremt der kunne opnås en ordning om rydning om-
kring gravhøjene.

Ved forhandling har Robert Andersen og Aksel Sørensen erkl~ret
sig indforstået med, at der sker tinglysning af denne kendelse med
beste~~else om, at beplantningen ow~ring højene nr. 1904, 24, 25
og 26 ryddes efter 25 års forløb af det offentlige uden udgift for
ejerne. Knud Kibsgård har erklæret sig indforstået med selv straks
at rydde beplantningen omkring høj nr. 1903, 30, bortset fra en-
kelte løvtræer mod at få erstatning herfor.

Rigsantikvarens fortidsmindeforvaltning har ved skrivelse af 20.
august 1975 anmodet nævnet om

at søge en rydning gennemført indenfor et kortere tidsrum end 25 år,

at søge træbevoksningen på og omkring højene indtil 5 m fra højfod
samt mellem højene 1904, 25 og 26 ryddet inden et år,

at sikre, at rydningen skal ske uden beskadigelse af højoverfladen
og det omgivende terræn og således, at der på højene og indenfor
5 ID fra højfod ikke må ske opgravning af rødder,

at sikre, at højene frentidig skal ku.nneholdes fri for selvsået træ-
og ouskebevoksning, og



•
•

•-•

- 2 -

at sikre, at høj nr. 1903, 30 efter rydningen vil kun~e istand-
sættes ved det offentliges foranstaltning.

Fredningsnævnet har ved et møde den 24. oktober 1975 drøftet sa-
gen med lodsejerne og finder herefter, at de omhandlede høje og

1- deres nærmeste omgivelser, jævnfør vedhæftede ko~tbilag, fredes
således, idet der iøvrigt henvises til naturfredningslovens ka-
pitel VII:

l. Der må ikke opføres eller anbringes huse, boder, skure, cam-
pingvogne, telte, master, tårne og lignende.

2. Der må ikke henstilles eller henlægges køretøjer, maskiner, ma-
teriel eller lignende eller henkastes affald •

,3. Luftledninger må ikke føres hen over arealet.

40 Det skal være tilladt fredningsplanudvalget uden udgift for ejer-
ne at rydde træ- og buskebevoksning på højene nr. 1904, 24, 25
og 26 og indtil 5 m fra højfod, når der er gået 3 år fra kendeI-
sens ai'sigelse.

2. Det skal være tilladt fredningsplanudvalget uden udgift for ejer-
ne at rydde den øvrige træ- og buskebevoksning omkring højene nr •
1904, 24, 25 og 26, når der er gået 25 år fra kendeIsens afsigel-
se •

6. Ejeren af arealet omkring høj nr. 1903, 30 skal inden 3 år fra
kendeIsens afsigelse rydde den på højen og dens omgivelser væren-
de træ- og buskebevoksning. Dog må enkeltstående løvtræer uden-
for en afstand af 5 m fra højfod bibeholdes efter nærmere aftale
med fredningsplanudvalget.

7. Det skal være tilladt fredningsplanudvalget uden udgift for ejer-
ne at istandsætte højene.

80 Efter rydning skal det være tilladt fredningsplanudvalget at fri-
holde højene og deres omgivelser for selvsået opvækst af træ- og
busIcebevoksning.

9. Ved rydningen af træ- og buskebevoksning må høj overfladen ikke
beskadiges, og opgravning af rødder må således ikke foretages.

For fredningen tilkendes følgende erstatninger:
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Ejer Areal
ha

Erstatning
kr.

)
Knud Kibsgård 0,2
Robert Andersen 0,5
Aksel Sørensen 0,1

laIt: 0,8

7.500
3.750
1.250

12.500
=========================================================

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

~ De fornævnte 4 gravhøje nr. 1903, 30 og nr. 1904, 24, 25 og 26
fredes som foran anført.

l erstatning udbetales til ejerne de foran anførte beløb, ia1t
12.500 kr., med renter fra kendeIsens dato med 1% årlig over den
af Danmarks Nationalbank for denne dato fastsatte diskonto.

Erstatningerne udredes af statskassen med i og af Ringkøbing amts-
råd med t.
Sv.Aa. Christensen. Børge Herping. Peder Nørby Dahl.

Udskriftens rigtighed bekræfteso

FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJ0BlNG AMTS FREDNINGSKREDS.
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FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København

Bk Modtaget i
ov- og NaturstyreJsen

O 8 APR. 2002

Henring, den 5. april 2002
R.A.F.4/02

SCANNET

Klosterhedens Statsskovdistrikt er d.d. tilskrevet således:

• "Klosterhedens Statsskovdistrikt, Kjærgaardsmøllevej 5, 7600 Struer, ansøger om tilladelse til
at opføre hønsehus og hønsegård på Naturskolen, Kjærgaard Mølle, matr. nr. 12 a, Vester 01-
by, 01by. - R.A.F. 52/74 - Kilen.

Efter en besigtigelse den 21. marts 2002, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for
Ringkjøbing Amt og ansøgeren, Klosterhedens Statsskovdistrikt, skal nævnet i medfør af § 50
i Naturbeskyttelsesloven meddele tilladelse til, at Klosterhedens Statsskovdistrikt som ansøgt
afNaturskolen Kjærgaard Mølle opfører et mindre hønsehus på ca. 5m2, da dette ikke findes
at være i strid med fredningens formål.

Nævnet har især lagt vægt på, at hønsehuset ikke påvirker udsigten fra vejen mod Kilen, da
huset ligger bag den eksistereride bygning, ligesom "hønsehuset ikke kan ses fra Kilen, da det
ligger i læ bag en bakke.

Tilladelsen gives på vilkår, at hønsehuset rar et udseende, der svarer til den eksisterende byg-
ning.

• 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.

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.

Skov- og Natursty}'elsen
J.nr. SN 2001 - / :t 1'/11- ~o o/ Med venlig hilsen
Akt. nr. I ~ SIl.

•
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
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H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

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

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

mailto:f-naevn@get2net.dk
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SCANNET Herning, den 6. juli 2005
R.A.F.54/05

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Modtaget i
Skov- og-Naturstyrelsen

• 7 JULI 2005

Struer kommune er d.d. tilskrevet således:

"Struer kommune, 0stergade 11-15, 7600 Struer, ansøger om tilladelse til at ændre
kystforløbet ved Kilen på strækningen ved det gamle fjerkræslagteri i Struer. - R.A.F. 52/74-
Kilen.

Efter en besigtigelse den 1. juli 2005, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for
Kystinspektoratet, Ringkjøbing amt, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og
ansøgeren, Struer kommune, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele
tilladelse til ændringen af kystlinien i overensstemmelse med det ansøgte som beskrevet i
"Kystforbedringsforslag ved Kilen i Struer april 2005", da dette ikke er i strid med
fredningens formål.

Nævnet har lagt vægt på, at ændringen af kysten og kystlinien kun kan forbedre og forskønne
stranden, ligesom d'et fomedIer mulighederne lor \)fieatlighedells adi~ang.

Nævnet bemærker, at denne tilladelse ikke erstatter de tilladelser, der skal indhentes efter
lovgivningen i øvrigt.

Hvis det endelige projekt afviger fra det fremsendte forslag, skal projektet forelægges nævnet
påny.

Fredningsnævnet finder det ikke muligt at tage stilling til spørgsmålet om anlæggelse af en
badebrolhøfde på det foreliggende grundlag. Nævnet foretager sig ikke videre vedrørende
spørgsmålet om anlæg afbadebroen/høfden.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladelsens 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

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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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,"

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

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