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Overfredningsnævnets afgørelse

af 14. maj 1980

i sagen om fredning af arealer omkring Bundsbæk Mølle i

Skjern kommune (sag nr. 2413/79).

Fredningsnævnet for Ringkøbing,amt har den 12. marts 1979 afsagt
kendelse om fredning af ca. 18 ha ved Bundsbæk Mølle i Skjern kommune. Fred-

ningen berører 13 lodsejere.

Fredningssagen er rej st af det daværende fredningsplanudvalg for

Ringkøbing amt med tilslutning fra Skjern kommune og i samarbejde med Skjern

museum, som ejer Bunds bæk mølle med omgivende areal på ca. 4 ha.

Fredningen h:=trtil formål at bevare arealerne som ~ng- og mose-

arealer med naturlig plantevækst og derved medvirke til at bevare den kulturhisto-

riske helhed, som møllen i samspil med det omgivende landskab udgør. Frednin-

gen har tillige til formål at forbedre offentlighedens adgang til området og til den

. i 1935 fredede Troldbanke syd for området.
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Fredningsnævnets kendelse er påklaget rettidigt til overfredningsnæv-

net af 8 af de berørte lodsejere i fællesskab. Klagen angår alene fredningsnævnets

erstatningstilkendelse . Under overfredningsnævnets besigtigelse af området og det

offentligt tilgængelige møde om ~agen har enkelte ejere imidlertid udtalt sig imod
kendeisens bestemmelser om ret for offentligheden til færdsel ad en sti gennem om-

rådet. Der er herved navnlig henvist til de ulemper for jagtudøvelse , som en så-

dan færdsel vil medføre •

I sagens behandling har deltaget 6 medlemmer af overfredningsnæv-

net.
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Overfredningsnævnet skal udtale:

Det tiltrædes enstemmigt, at der til det område, som er omfattet

af fredningsnævnets kendelse, er knyttet så væsentlige interesser i såvel natur-

videnskabelig som kulturhistorisk henseende, at området bør undergive s frednings-

bestemmelser.

Det tiltrædes endvidere, at der ved fredningen bør sikres almenheden

ret til gående færdsel i det af fredningsnævnet fastsatte omfang, således at der
tilvejebringes stiforbindelse mellem møllen og allerede eksisterende stier i Dejbjerg

plantage samt åbnes adgang til Troldbanke • Det findes imidlertid rigtigst, at fred-
ningsbestemmelserne indeholder et forbud mod, at der medtages hunde i området

og et påbud til fredningsmyndighederne om at udarbejde et ordensreglement for almen-

hedens færdsel i området. Beslutningen om at tiltræde stiudlægget er truffet med
5 stemmer mod 1. Mindretallet har fundet, at der ikke ved fredningen bør udlægges

stier mod de private ejeres ønske.

Realiteten i de fastsatte fredningsbestemmelser iøvrigt tiltrædes en-

stemmigt, idet det dog findes rigtigst, at fredningsmyndighedernes ret til at pleje

de fredede arealer gøres afhængig af, at foranstaltningerne udføres efter aftale
med vedkommende ejer eller med fredningsnævnets godkendelse.

I det der iøvrigt findes at burde foretages nogle redaktionelle ændrin-
ger, fastsættes fredningsbestemmelserne for det på fredningskortet viste område

herefter således:

..Ll. Arealerne skal tilstræbes bevaret som eng- og mosearealer med den

for arealerne naturlige plantevækst. Der må ikke foretages noget, som kan

forstyrre denne tilstræbt,e tilstand.

§ 2. Det følger af § 1, at der således ikke må opføres bebyggelse (herun-

der skure o.lign), opstilles master eller anbringes campingvogne, telte,

broer el.lign.

§ 3. Det følger ligledes af § 1, at der ikke må foretages ændringer i ter-
rænet ved udgravning, opfyldning, planering el.lign.
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Fredningen er dog ikke til hinder for, at mølledammen retableres, og

at der foretages oprensning af bækken og de allerede anlagte andedamme .

Bestående damme må kun udvides og nye damme kun anlægges, hvis

fredningsnævnet finder det foreneligt med fredningens formål og iøvrigt

forsvarligt.
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§ 4. Det følger også af § 1, at der ikke må indrettes los sepladser, op-

lagspladser , motor baner , skydebaner el.lign., og at henkastning af affald

ikke er tilladt.

~ Det følger endvidere af § 1, at arealerne ikke må opdyrkes, tilsås

eller tilplantes. Fredningen er derimod ikke til hinder for, at arealerne

afgræsses.

§ 6.

e
§ 7.--

Ii § 8.
~

Der må ikke anvendes plante- eller insektbekæmpelsesmidler eller

andet, der kan ændre den naturlige plantevækst.

Den gamle bro ved møllen må ikke ændres eller nedbrydes.

Fredningsmyndighederne har ret til at foretage pleje af arealerne

ved hugst, slåning, græsning el.lign. enten efter aftale med vedkommende
ejer eller med fredningsnævnets. tilladelse.

~ Almenheden har ret til færdsel til fods ad de på fredningskortet

viste stier, herunder en sti over matr. nr. 1 ~ og 2 ~, Letager~ård, Dej-
bjerg. Der må ikke medtages hunde under den færdsel, som finder sted i

henhold til 1. punktum.

Stierne må kun anlægges som naturstier ved slåning af vegetationen.

Det pålægges anlægsmyndigheden at opsætte spanger og møller m.v., såle-

des at stierne kun kan befærdes af gående.

§ 10. Det påhviler fredningsmyndighederne at udarbejde et ordensregleme~t

for offentlighedens færdsel m.v. i det fredede område og at opsætte regle-

mentet passende steder i området. Ordensreglementet skal godkendes af

fredningsnævnet.

§ 11. En dispensation fra ovenstående fredningsbestemmelser kan meddeles,

nar det ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens formål, jfr. natur-

fredningslovens § 34.

.l
e

Det tiltrædes, at fredningsnævnet har givet tilladelse til, at den ek-

sisterende andedam på matr.nr .. 3 ~, Hanning Hedegård, Hanning, må udvides efter
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aftale med amtsfredningsinspektoratet • og at den østlige del af matr. nr. 2l.
Sandager By, Dejbjerg , må tilplantes. Efter naturfredningslovens § 64 a bort-

falder disse tilladelser, hvis de ikke er udnyttet inden 5 år fra datoen for denne

afgørelse.

P. o. V.

Bendt Andersen
ovezfredningsnævnets formand

•• 1
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Overfredningsnævnets afgørelse

af 14. maj 1980

• om erstatning i anledning af fredningen af arealer omkring

Bundsbæk Mølle i Skjern kommune (sag nr. 2413179).

Fredningsnævnet for Ringkøbing amts fredningskreds har den
12. marts 1979 afsagt kendelse om fredning af ca. 18 ha ved Bundsbæk Mølle i
Skjern kommune. Fredningserstatning er tilkendt la af de berørte 13 lodsejere

med ialt 34.625 kr., hvortil kommer et omkostningsbeløb på 975 kr.

Erstatningsfastsættelsen er påklaget til overfredningsnævnet af 8

af de berørte lodsejere i fællesskab. Disse ejere har påstået erstatningen forhøjet

til 9.000 kr. pr. ha fredet areal samt 15 kr. pr. m sti, der udlægges . En af ejer-
ne har påstået den således beregnede erstatning forhøjet med 4.000 kr. i anledning

af kendeisens forbud mod opdyrkning.

l sagens behandling har deltaget 6 medlemmer af overfredningsnæv-

net.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Overfredningsnævnet har ved anden afgørelse af dags dato tiltrådt

fredningen af det omhandlede område med enkelte - for erstatningsfastsætte] sen

ubetydelige - ændringer af fredningsbestemmelserne •

Grundværdierne ved 16. alm. vurdering pr. 1. april 1977 er for de

fredede arealer ansat til stærkt varierende beløb mellem 1.500 kr. og 13.000 kr.

pr. ha, typisk dog til 2.500 kr. a 4.000 kr. pr. ha.

Fredningen findes ikke at påføre ejerne et større tab end svarende
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• til de af fredningsnævnet tilkendte erstatninger. Det kunne snarere hævdes, at

de tilkendte erstatningsbeløb er for store i forhold til det tab, som fredningsbe-

stemmelserne påfører ejerne, men der findes efter omstændighederne - herunder

den af almenhedens adgang følgende ulempe for jagten - ikke tilstrækkelig anled-

ning til at nedsætte erstatningerne.

Fredningsnævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålene kan såle-
des tiltrædes.

Overfredningsnævnets afgørelse er truffet med 5 stemmer mod 1.

Mindretallet har stemt for, at de tilkendte erstatningsbeløb burde forhøjes væsent-
ligt navnlig på grund af de ulemper for jagtudøvelsen , som en omfattende offentlig

færdsel må antages at ville medføre.

• Efter naturfredningslovens § 19, stk. 4, 1. pkt., forrentes de til-

kendte erstatningsbeløb fra den 12. marts 1979 (datoen for fredningsnævnets afgø-

relse) med en årlig rente, der er 1 % højere end Danmarks Nationalbanks til en-

hver tid fastsatte diskonto.

Det samlede erstatningsbeløb på 34.625 kr. med renter og omkost-

ningsbeløbet på 975 kr. udredes af staten med 75 % og af Ringkøbing amtskommune
med 25 %, jfr. naturfredningslovens § 24, stk. 1.

Overfredningsnævnets ovenstående afgørelse af erstatningsspørgsmå-
lene i sagen kan påklages til Taksationskommissionen vedr. naturfredning (Amalie-

gade 13, 1256 København K) af de ejere af arealer under fredningen, som rettidigt

har indbragt fredningsnævnets erstatningsfastsættelse for overfredningsnævnet ,
samt af fredningsstyrelsen og Ringkøbing amtsråd. Klagefristen er 4 uger fra den

dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Størrelsen af det tilkendte omkostnings-

beløb kan dog ikke påklages til Taksationskommissionen.

I
P. O. V.

Bendt Andersen
overfredningsnævnets fonIlind

kh.
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U d s k r i f t
af . !15-Jq?~

protokollen for fredningsnævnet for Ringkøbing amts fredningskreds.
---------------

År 1979 den·12. marts blev i sagen

R.A.F·. 290/1978 Fredning af arealer omkring Bunds-
bæk lJf.ølleafsagt sålydende

K e n d e l s e:

Ved skrivelse af 6. september 1978 rejste fredningsplanudvalget for
Rin&~øbing amt fredningssag for et ca. 19 ha stort område omkring
Bundsbæk Mølle i Skjern kommune.

I skrivelsen var indeholdt forslag til fredningsservitut og som be-
grundelse for fredningen var anført følgende:

Bundsbæk Mølle ejes af Skjern Museum og er ved at blive restaureret
og udvidet til at huse dele af Skjern Museums samlinger.

Det er museets tanke, at man vil inddrage det omgivende landskab
og de mange kulturminder, det rlli~er, i museets beretninger om livet
på egnen i tidligere tider.

Både i fredningsplanudvalgets landskabsanalyse og i udvalgets oplæg
til regionplanlægningen er der peget på de store natur- og kulturhi-
storiske værdier, der findes i Dejbjerg området, blandt andet i form
af hedearealer og oldtidsminder. Store dele af disse værdifulde are-
aler er fredede og er, blandt andet ved hedeselskabets hjælp, blevet
plejet og ved stier gjort tilgængelige for offentligheden.

Skjern Museum har på denne baggrund henvendt sig til fredningsplan-
udvalget og tilbudt at lade museets ejendom, der er på ca. 4 ha, fre-
de med offentlig adgang.

Samtidig har museet peget på, at en fredning af yderligere arealer
omkring møllen kunne sikre det landskab, der sammen med møllen udgør
en kulturhistorisk værdifuld helhed.

Med heder og dalslugter, med enge og krat viser landskabet nemlig
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• forholdsvis meget af den natur, der var karakteristisk for Vestjyl-
land inden de store opdyrkninger og tilplantninger.

Efter behørig bekendtgørelse og indvarsling af de interesserede af-
holdt nævnet - der i denne sag har bestået af formanden, dommer Sv.
Aa. Christensen, det amtsrådsvalgte medlem Aksel Ammitzbøll og sup-
pleanten for det kommunalvalgte medlem Gregers Arnoldus - møde i sa-
gen den 17. oktober 1978, hvor de berørte lodsejere med en enkelt
undtagelse var repræsenteret. På mødet var der overvejende stemning
for at gennemføre fredningsforslaget men med visse modifikationer,
der ved en besigtigelse den 31. oktober.1978 blev drøftet nærmere med
de pågældende lodsejere.•

•
Naturfredningsrådet har i en over sagen indhentet udtalelse foreslået
fredningen udvidet med yderligere ca. 24 ha, tilhørende Det Da.~ske He-
deselskab. Hedeselskabet har hertil oplyst, .at det pågældende område
er administrativt fredet og at hedeselskabet ikke agter at foretage
ændringer i områdets tilstand og karakter, og at hedeselskabet,
for så vidt angår plejeforanstaltninger vil søge vejledning og bistand
hos amtsfredningsinspektoratet, men at man af hensyn til det rige fug-
leliv nødig ser en egentlig fredning med eventuel øget offentlig ad-
gang gennemføres.

På dette grundlag traf nævnet beslutning om at gennemføre fredningen i
alt væsentligt som oprindelig påstået og gav ved skrivelse af 7. novem-
ber 1978 lodsejerne og andre berørte meddelelse herom og indkaldte er-
statningskrav og eventuelle bemærkninger.•t I overensstemmelse hermed pålægges der de på vedhæftede kort angivne

(~ arealer af størrelse s·om anført på vedhæftede lodsejerfortegnelse føl-
gende fredningsdeklaration:

A) Arealerne bør bevares som eng- og mosearealer med den naturlige
plantevækst.

B) Der må således ikke på arealerne foretages:

l) ~ebyggelse, opstilling af master, skure, campingvogne, telte,
broer eller lignende.

.. 2) Ændringer i terrænet ved udgravning, opfyldning, planering el-
ler lignende. Undtaget herfra er oprensning af bækken og retab-
lering af mølleda~~en. De allerede etablerede andedamme må bi-
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•
beholdes, ligesom en oprensning af disse er tilladt. Udvidel-
se af bestående damme eller etablering af nye kan kun ske med
fredningsnævnets tilladelse. En udvidelse af andedammen på
matr.nr. 3b (lodsejer nr. 10) kan dog ske allerede nu efter
aftale med amtsfredningsinspektoratet.

3) Henkastning af affald.

4) Etablering af lossepladser, oplagspladser, motorbaner, skyde-
baner eller lignende.

5) Opdyrkning, tilsåning eller tilplantning. Dog er det tilladt
ejeren af matr.nr. 2f (lodsejer nr. 2) at tilplante den øst-
lige ende af arealet.

/

I 6) Anvendelse af plantebekæmpelsesmidler eller insektbekæmpelses-
midler eller andet, der kan ændre den naturlige plantevækst.

7) Den gamle bro ved møllen er omfattet af fredningen og må ikke
ændres uden fredningsnævnets tilladelse.

c) Fredningen er ikke til hinder for, at arealerne afgræsses. Der
tillægges fredningsmyndighederne ret til, i det omfang ejerne ik-
ke selv ønsker det, at foretage pleje af arealerne ved hugst, slå-
ning, græsning eller lignende, alt med henblik på at præget af eng-
og mosearealerne bevares.

I D) Del' tillæg~es almenheden ret til gående fæ~dsel ad den på kortet
viste sti. Stien etableres ved slåning af vegetationen og ved op-
sætni~g af spange, møller m.v., således at stien kun kan befær-
des af gående. Der skal ved opslag angives ordensregler for dem,
der går på stien.

Fra lodsejerne er fremkommet følgende erstatningskrav:

Lb. Generel Ind skrænlcn.af anlæggelse dyrknings- Erstatnings-
nr. erstatn. jagtudnyttelse af sti forbud krav ialt

2 8.600 10.750 4.000 23.350
4 3.200 4.000 7.200
5 2.800 3.500 6.300
6 1.680 2.100 3.780e 8 3.720 4.650 1.350 9.720

lo 7.200 9.000 16.200
11 6.200 7.750 13.950
12 5.600 7.010 12.610
"17.- _..L ": __ .::1_,_ J"'1-." ,Lal_' ..._"'t...



- 4 -
Erstatningskrav ialt 99.910 kr.

Nævnet finder, at erstatningen for de ulemper, der ved fredningen
påføres lodsejerne kan ansættes til 2500 kr. pr. ha og lo kr. pr.
lb. ro sti. Der vil herefter være at udbetale erstatning med et sam-
let beløb på kr. 34.625 fordelt blandt lodsejerne som angivet på
lod.sejerfortegnelsen, hvorved bemærkes, at hedeselskabet og Skjern
Museua hår frafaldet erstatningskrav. Endvidere tillægges der Tarm-
egnens landboforening et beløb på kr. 975 for sagkyndig bistand til
lodsejerne under sagen.

De tilkendte erstatninger og omkostningsbeløb vil i medfør af natur-
fredningslovens § 24 være at betale af statskassen med ~ og af Ring-
kjøbing amtsråd med t.

• T h i b e s t e m m e s:

De på vedhæftede kort angivne arealer af størrelse som angivet på
vedhæftede lodsejerfortegnelse fredes i overensstemmelse med det
foran anførte.

I erstatning udbetales til lodsejerne de på vedhæftede lod.sejerfor-
tegneIse angivne beløb ialt kr. 34.625. Erstatningsbeløbene forrentes
fra kendeIsens dato og indtil beløbet hæves med en årlig rente, der
er 1% højere end den af Danmarks Nationalba~~ fastsatte disconto.

•
Erstatning ID.V. udredes af statskassen og Ringkjøbing amtsråd som
nærmere foran bestemt •

Sv. Aa. Christensen A. Ammitzbøll Gregers Arnoldus

Foranstående kendelse kan påankes tilOverfredningsnævnet (adr.
Amaliegade 13, 1256 København K) af lodsejerne og forskellige myn-
digheder.

Ankefristen er 4 uger fra kendeIsens dato.

Udskriftens rigtighed bekræftes.

FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS.
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Ejerfortegnelse vedrørende fredning omkring Bundsbæk Mølle, Dejbjerg.

Matr.nr. Areal Heraf fredes Sti Erstatning
Lb.nr. Ejerlav Ejer ha ha ro kr.

l. Del af ld Det Danske Hedeselskab. 270,0311 2,80 250 o
Sandager-og
Vesterager

2. le, 2f Lærer B5ørn Lein.um, 2,8660 2,15 5.375Sandager og Bundsbækvej 6, Hanning,
Vesterager 6900 Skjern.

3. 6e Carl Fr. Henning, 0,8956 0,90 310 5.350Sandager og Aaglimt 15, Rk. Mølle,
Vesteragel' 6900 Skjern.

4. 31s, 5,9, Peder Fagerstedt Lide- 2,6522 0,80 2.000
Sandager og gaard, Gl. Skolevej 78,
VesteraP..'er 7400 Herning.

-
5. 2k, 21 Harry Chr. Jensen, 1,6050 0,70 1.750Dejbjerglund. Bundsbækvej lo, Hanning,

Hovedgård 6900 Skjern.

6. 2f, 39a Tage 01gaard Holm Nie1- 1,4173 0,42 1.050Dejbjerc;lund sen, Bund.sbækvej 8,
Hovedgård 6900 Skjern.

8. 18e Hans Lauridsen, 8,0945 0,93 90 3.225Dejbjerglund Bundsbækvej 25, Dej-
Hovedgård bjerg, 6900 Skjern.

•
\li
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Matr.nr. Areal Heraf freacs Sti Erstatning

Lb.nr. Ejerlav Ejer ha ha m kr.

9. 18b Dejbjerg- Skjern Museum, v/ 4,2758 4,28 190 olund Hovedgård Egon Søgaard, Enghave-3,2Letagergård vej 32, 6900 Skjern.

lo. 3b Hans Bollerup, 9,8131 1,80 4.500Gl. Hanning, Bundsbækvej 29, Hanning,
Hanning sogn 6900 Skjern.

ll. 4a Kristen Nørgaard, 22,3092 1,55 3.875GT. Hanning, Gl. Hanningvej l, Han-
Hanning sogn ning, 6900 Skjern.

12. 3e Edv. Falkesgaard Han- 14,8938 1,40 3.500Gl. Hanning, sen, Skrebsgaaruvej l,
Hanning sogn Hanning, 6900 Skjern.

2a
Letagergård Vest jydsk Golfklub, vi 400 4.000Vagn Libak Hansen,

Langagervej 36,
6900 Skjern.

laIt: 17,73 1240 34.625======~===-=====-===-~==-------------------------

I

~
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REG. NR. bg ~ 7
FREDNINGSNÆVNET

•• , ~_1 __ ,.. ... '" , ...~I,,!:,,!~
fOR uo<1taget I Htlt' ....... ··.. 'i82.

fYl RinclLøbillJ. den 25. november l, .)•
•

IUNGK0BlNG AMTS FREDNINGSKREDS 2 8 NOV. 1983LA.Jl. 211/1983.
DOMMERkONTORET· TELEfON 07·11 14 "

69S0 RINGKØBING

Nævnet har d.d. tilskrevet Skjern Museum, Bundsbæk Mølle, Bundsbæk-
møllevej 27, 6900 Skjern, således:

" Vedrørende opførelse af va~dturbinehus ved Bundsbæk Mølledam.

Fredningsnævnet er eni~ i, at opførelsen af vandturbinehuset, der
er en ori~inal bygning fra et andet vandløb, som museet har erhvervet,

4t ikke alene ikke vil komme i strid med fredningens formål, men vil frem-
me dette, der bl.a. har været at inddrage det møllen omgivende landskab
og de mange kurturminder, det rummer, i museets beretnin~er om livet på

'

egnen i tidligere tider.
,~ Fredningsnævnet meddeler derfor enstemmigt i medfør af naturfred-

ningslovens ~ 34 stk. l den til opførelse af vandturbinehuset nødvendi-
ge tillade~se.

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

Fredningsnævnet, der agter at syne huset og dets omgivelser, når hu-
set er opført, anmoder om at få meddelelse, når opførelsen er tilendebragt.

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

Klagefristen er 4 uger fra den daF, afgørelsen er meddelt den pågæl-ti dende klageberettigede.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er kla-

geinæTksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af 0-
4t) verfredningsnævnet.11

Hvilket herved meddeles.
/. Der vedlæ~ges kortbila~.

Fredningsstyrelsen,
Amaliegade 13,

..\1256 København K.

Med venlig hilsen

~

D.n.v.

;/!-' at'; t 7n~' 'l;'/{. ~~-lit,. ,
Sv. As. Christsnsen ••

..
<opi til orientering
:>rioina!s!<iivelcen lagt ti[ V/cf



FREDNINGSNÆVNET
FOR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS Ringkøbing, den 12 .
RAF. 31/1988.

april 1988.
DOMMERKONTORET TELEFON 07,] 1411

6950 RINGKØBING

"Nævnet har d.d. tilskrevet Skjern-Egvad Museum, Bredgade 73-77, 6900
Skjern, således:

Vedrørende opførelse af spænd huse på fredet areal ved Bundsbæk Mølle
på matr.nr. 3b Letagergaard, Dejbjerg.

Efter en besigtigelse, hvori deltog fredningsnævnets medlemmer, repræ-
sentanter for Skjern kommune, Ringkjøbing amtskommunes fredningsafde-
ling, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite og Skjern-Egvad Mu-
seum, meddeler nævnet herved i medfør af naturfredningslovens § 34 til-
ladelse til opførelse af 2 spændhuse.

Det er en betingelse, at det hus, der var påtænkt placeret nord for
møllen i stedet placeres på arealet mellem møllen og parkeringsarea-
let sydvest herfor.

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

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

Afgørelsen kan ef te: naturfredningslovens § 58 indbringes for over-
fredningsnævnet (adr. Slotsmarken 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 klagefristen er udløbet. Er klage
iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
overfredningsnævnet. "
Hvilket herved meddeles •
Kopi af ansøgningen samt kortbilag
vedlægges.

./. Med venlig hilsen
n • v •

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen

j.nr. F. l-~(;~// J - 5ex·



Modtaget r
Skov- og Naturstyrelsen

FREDNINGSNÆVNET 1 't MAJ 1990
•

FOR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS

REG. N R. O b $7 7. O D o

DOMMERKONTORET TELEFON 07 J2 14 II

6950 RINGKØBING

Ringkøbing, drn 10. m B j l 990 •
RA.r. 91/1990.

Nævnet har d.d. tilskrevet Skjern-Egvad Museum, Bredgade 73-77,
6900 Skjern, således:

"Vedrørende etablering af handicapsti ved Bundsbæk Mølle, Skjern
kommune.

Nævnet meddeler herved i medfør af naturfredningslovens § 34 til-
ladelse til det ansøgte •• Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år
fra tilladelsens 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 0-

verfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af overfredningsnævnet. "
Hvilket herved meddeles •
Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges.

• ./ .

Skov- og Naturstyrelsen,
• Slotsmarken 13,

2970 Hørsholm.
~lr:l~r<l'1;nlsteriet
~:JJ~( " v J raturstyrelsen
J.nr. bN \'2. \\ ) p - ou-o \
.fl.Ir, n. \ ~

Bil. 1
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KEG.Ni
FREDNINGSNÆVNET• RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS

FOR

6950 RINGKØBING

Ringkøbing.den 25. juni 1990.
RAr 99/1990.

Modtaget r
Skov- og Naturstyrersen

2 7 JUNI 1990

DOMMERKONTORI:T TELEFON 073214 II

Nævnet har d.d. tilskrevet Skjern-Egvad Museum, Bredgade 77, 6900
Skjern, således:

"Vedrørende opførelse af velkomstbygning med butik og diverse små-
bygninger ved Bundsbæk Mølle på matr.nr. 3Q m.fl. Letagergård, Dej-

.. bjerg, tilhørende Skjern-Egvad Museum, Bredgade 77, 6900 Skjern.

Nævnet meddeler herved i medfør af naturfredningslovens § 34 til-II ladeise 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. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. ansø-
geren og forskellige myndigheder.

I
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende 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

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN 1111j11-t7dt?1 811.'3
Akt. nr. ')...3

Skov- og Naturstyrelsen,tt Slotsrnarken 13,
2970 Hørsholm.
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REG. NR. o ~877Offd
FREDNiNGSNÆVNET

.. FOR

'. "RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS

•

•

DOMMERKONTORET TELEFON 073214 II

6950 RINGKØBING

Ringkøbing,den ll. juli 1990.
RAr 113/1990.

Modtaget I
Skov- og Naturstyretsen

1 2 JULI 1990

Nævnet har d.d. tilskrevet Skjern kommune, Teknisk forvaltning,
Rådhuset, 6900 Skjern, således:

"Vedrørende udvidelse af golfbane på areal mellem Bundsbækvej, Let-
agervej og Bundsbæk Møllebæk i Dejbjerg-området, Skjern kommune .

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer deltog re-
præsentanter for Skjern kommune, Ringkjøbing amtskommunes land-
skabsafdeling, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite samt
golfklubben, meddeler nævnet herved i medfør af naturfredningslo-
vens § 34, § 47 og § 47a tilladelse til det ansøgte.

Det blev under besigtigelsen oplyst, at der ønskes en mindre æn-
dring af bane 14, der anlægges med en større bøjning mod syd end
oprindeligt planlagt, hvorved bane 13 og 15 rykkes lidt mod syd.

Det er en betingelse, at der ved etableringen af bane 12 ikke sker
terrænændringer, udover hvad der i sig selv følger af etablering
af en green på stedet •

Det er endvidere en betingelse, at offentligheden sikres adgang
til de fredede oldtidsagre, der hedder "Troldbanke" ad de eksiste-
rende adgangsveje fra Letagervej og Bundsbækvej samt at adgangs-
vejen til "Troldbanke" langs bane 17 sikres. Nævnet har iøvrigt
bemærket sig, at adgangen fra Letagervej til "Troldbanke" bedst
sker ad en sti forbindelse op omkring bane 2, hvorved besøgende
undgår at færdes over golfbanerne.

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.

Miljøministeriet
Skov- og NatW'Styrelsen
J.nr. SN ~ 2:/1/11 -CXD ~
Akt. nr. J-l..(

8U. q...
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Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for 0-tt verfredningsnævnet (adr.slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl. an-
søgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er kla-
ge iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den oprethol-

"des af over fredningsnævnet.
Hvilket herved meddeles.tt ./. Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges.

Med venlig hilsen

I
Nielsen

•

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.



FREDNINGSNÆVNET
FOR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS

Modtaget'
Skov- og Naturstyrelselt

1 2 t·:OV. 1ESJ
REG. NR. () ,69'17.00

R,ngkøbin.F' den 9. november 1990.
RAF 2:t0/1990.

nOMMI.RKONTORET n:LFFON 0732 14 II

6950 RINGKØBING

Nævnet har d.d. tilskrevet Skjern kommune, Bygningsinspektoratet,
6900 Skjern, således:

"Vedrørende opfØrelse af maskinhus på matr.nr. 2~ Letagergård, Dej-
bjerg, tilhØrende Dejbjerg Golfklub vi direktØr Ole Søborg, Park-
alle 10, 6880 Tarm., Nævnet meddeler herved i medfØr af naturfredningslovens § 34 og §

47 tilladelse til det ansøgte på vilkår, at bestemmelserne i Skjern
kommunes lokalplan nr. 69 om bebyggelsens ydre fremtræden opfyldes.

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.e

e 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 overfredn1ngsnævnet.
Hvilket herved meddeles .

.1. Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN \~\\l \ \ -o 00 \

Akt. nr. 2 8
e

Bil. l(

Med venlig hilsen
p.n.v.

~elS~

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsrnarken 13,
2970 HØrsholm.



FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØBING AMT

Retten i Herning, ~. afdeling
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97 22 22 00 Herning, den 24. februar 1993
R.A.F. 6/93

Skjern-Egvad Museum
Bredgade 73-77
6900 Skjern

Vedr. Ansøgning om tilladelse til indretning af museum i tidlige-
re stuehus, Bundsbækvej 27, 6900 Skjern, matr. nr. 3 ~, m.fl.
Letagergård, Dejbjerg - Fredning af arealer omkring Bundsbæk Møl-
le i Skjern kommune.

Nævnet meddeler herved i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50
fornøden tilladelse til den ansøgte ombygning/istandsættelse til
museumsformål.

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

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 85, jfr. § 87 in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, indbringes for Na-
turklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-
steren eller indeholder spørgsmål, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet
miljøministeren afgør andre klager.

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

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

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

Med venlig hilsen

/GRM



FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØBING AMT

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

Tlf. 97222200
Herning, 3. marts 1999

R.A.F. 90/98
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Modtaget:
Skov- og ~·Ju;;~csc '~lsen

~il MRS. 1995

REG.Nit 6~li .00.

Skjern-Egvad Museum er d.d. tilskrevet således:

"Skjern-Egvad Museum, Bredgade 77, 6900 Skjern, ansøger
om tilladelse til genopførelse af Rakkerhuset på ejen-
dommen matr. nr. 6 e, Sandager by, Dejbjerg, beliggende
Bundsbækvej 27A, Dejbjerg, tilhørende Skjern kommune
R.A.F. 290/78 - Bundsbæk Mølle.

Efter en besigtigelse den 25. februar 1999, hvori for-
uden nævnet deltog repræsentanter for Skjern kommune,
Friluftsrådet og ansøgeren, skal nævnet i medfør af Na-
turbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladelse til det
ansøgte, da dette ikke er i strid med fredningens for-
mål. Nævnet har især lagt vægt på, at det ansøgte styr-
ker offentlighedens muligheder for at opleve den kul-
turhistorie, der er knyttet til området, idet der er
tale om genopførelse af et særegent rakkerhus på den
gamle byggetomt. Huset påvirker derfor heller ikke eng-
og mosearealerne i det fredede.

Tilladelsen gives på vilkår, at rakkerhuset opføres på
den oprindelige tomt på den placering, der fremgår af
vedhæftede kortskitse.

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

udnyttet
Naturbe-

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk.
!liøoOgEnergiministcl-tet jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er
..j .. oJv- og UatUl·sty.relsen
J;nr. SN 1996-/~II~/-OØI ø
AKt. nr. '1/

5g



meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen alctJ.l indgi~vtes s}criftligt til dette fredningsnæ-vn
på den ovenfor anførte adresse.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er ud-
løbet. 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.

/grm
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