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af

fredningsnævnet for Ringkøbing amts fredningskreds.--~---------------------Aar 1984 den 15.februar blev i sagen
B.A.l. 104/1982
afsagt sllydende

"-lles.en i Klosterheden

k e n d e 1 s e:
Ved skrivelse af 9. lIaj 19?8 har Danmarks Iaturfredningsforening

rejst fredningssag for Møl1es.en ved Sønderby, labjerg sogn, Lemvig
ko.-une, ud tilst.dende slugter af areal ca. l? ha.

loreningen bar op1,st følgende oa baggrunden for den .natede tred-
ning:

-Landskabet ae11_ LeJlVig og Struer har kun fi beQdelige vand1.b,
der 1.ber ud i Liatjorden. De fleste vand1.b har deres udspring ved
nosterheden, !lYor de skær'er sig ned i slI8lle og snoede sael tevands-
dale, der giver det t1ade hedelandskab karakter. Disse vand1.b s&a1er
sig i lire •• lle l, Y17nder l, Dride l og Daahus l, der alle l.ber ud i
øissUl fjord.

De mere frugtbare aorænejorder ved Liafjorden blev tidligt opdyr-
kede, og man finder endnu rester af de ..oge vejspor , der engang t.rte
tra lIB!rvejenvest pl langs tjorden og over Aggertangen, der clavar 1and-
tast aed Thy. Dis.e handelsforbindelser og den gode jord, hYorpl der et-
ter datidens torhold kunDe dyrkes rige kornafgr8der, .gede behovet tor
at byge vanda.11er. flan anlagde derfor en lille landsby pi nogle ti
BArde pl den dlr1ip hec:lejordsyd tor labjerg by. Denne lille 1andsb1
b1eY kaldt Sønderby, og selve lIø1len er ~t i historiske skritter al-
lerede i 1420. SUede. sltødede Peder Krabbe i 1429 ••11en til Set. Hans
n08ter i Viborg. Det var da en bygget glrd, kaldet Pabjerg &lle, 1ig-
geDde ved •• 11en i S8nderby. I handlen indgik endvidere 5 ede glrdate-
der i samme by. Di8se 84e gArde er aldrig 8iden blevet genopr.rt, og
deres aart er groet i hede. I 1461 toges tingvidne, at di.8e gArde hav-
de ligget til een gArd. lian ter .blte pette pi, at pest og Qgdoa hav-
de lagt disse gArde .de, lien noget sikkert vides ikke hero ••

Møllen i Sønderb1 blev drevet videre indtil den ~te i ~889, og
da der samtidig skete et dRaningsbrud, solgte ••11eejeren den til sta-
ten, der i perioden 1880-1890 købte store arealer op med benb1ilt på at
forbedre landets fortYivlede skovforhold ved anI.g af plantager. I 1-900
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blev Klosterheden et selvstændigt skovdistrikt, og ekovriderglrden Sen-
tt) derb1 blev sa.. e lr b,gget med haveanlæg ned til den gamle .elles ••

Ved statens keb af m.llen i 1889 blev det ved en landvæeenskommis-
sionstendelse fastsllet, at staten havde ret til at dæmme s.en op til
det gamle flodeall , men at man ievrigt i en lrrekke mltte enske at lede
vandet uden oa s.en, for derved at dræne og dyrke sebunden soa landbrugs-
jord, hvilket var aode pl denne tid, og hvorved un udD1ttede sebundene
aflejringer af organist aateriale som gedningsstoffer til d,rkning af go-
de aartatgreder. Siden er hele dette an~ glet i tortald, og s.bunden
henll fra tiden oatring 1920-30 soa sur engbund.

I pisken 19?7 gendannede skovdistriktet i troen pl, at landvæeens-
4t koaaissionskendelsen om tlodmllet tra 1889 stadig var ~dende, seen i

dens oprindelige .kikkelse, aen aed en tisketrappe, der skulle sikre ti-

I .k.ns opgang. Herved blev s.en gendarmet med el1seflad. pi ca. 5,5 ha i-
aelle. t~ og hedekt.dte skrænter.

Ved en landV88ensko .. issionskendelse at 10/1 1981 blev det tastsll-
et, at retten til opsteaning ikke kan geres ~dende at skovdistriktet,
nlr un ikke skal udJVtte vandkratten, hvilk.t var en torudlllBtningtor
keDdelseD at 1889, og aan er dertor blevet tilpligtet at te.. e aelled ..-
aen.

Udover de store kulturhistoriske interesser, der loQ'tter sig til den
p~deDde .. lied .. , .r der aeget store landakabs-.etetiske og i8Vrigt
&Ddre tredninganøssige interesser kDJttet til stedet.-

laturtredningstoreningen -opstillede soa tora11 tor treclningen, at
..ll.seen genskabe. Ol bevares aed tilstedeDde slugter tri tor ,dre iDd-

•
sreb, saat at vandstanden i seen holdes pl et sidant niveau, at tilgro-
niDg UDdgls. l'oreniqen opst illede en rKke lBraere beskrevne vilklr tor
trecln1Dgen.e PredniDg818VDet anferte i en kendelse at 2. aarts 1981, at aulighe-
den tor skabelaen at "elleseen aed trednings~eta aedYirken altte tor-
ud..tte, at alle iaplieerede parter kunne tinde tr .. til en torlig_-
ais l.sning, og da dette ikke Tar auligt, tandt trednillpl891let ikke at
kmme tr_e sagen til tredning.

Ved en d.latpr.lae at 5. t.bruar 1982 fandt OvertredniDgøsvDet
iaidlertid, at natllrtredninploven atgav hj_el tor, at der i hvert
tald i det tor.ligseDd. tiltæide i tredningab ••t.... l.er give. plbud oa
r.tablering at en tidlisere tilstand, her oa gendann.lse at &lle ••en,
Ol !iyea reller oa opretholdelse at d.n slledes tilyej.bragte tilstaad.

e <wertredniqaa.u D.t beatate derfor, at fredll~a~et skulle optage ea-
sen til forQ1.t bebaDdliDg .om tredllingaaag.
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Fredningsnævnet har herefter påny afholdt et oftentlige indkaldt

.øde den 12. august 1982 og i forbindelse hermed en besigtigelse af tor-
holdene på stedet. Senere er afholdt yderligere aøder, hvorhos der er
toretaget undersøgelser af vandkvalitet ved torskellige tekniske udto~.-
ninger af tilløb til og afløb fra den sø, som SBn tilsigtede at etable-
re.

Amtsvandvæsenet har i en erklæring af 25. oktober 1982 sammenfat-
tet og konkluderet såledeå:

-Der er foretaget beregninger over den forventede vandkvalitet i
Køllesøen under en række nærmere angivne forudsætninger, herunder er,der toretaget vurdering af ~ mulige løsningsmodeller for vandfornyel-
sen i søen: a) hele Prebensg!rds ~s og Flynder l's vandtøring fares
gennem søen. b) PrebensgArds bæks vandtøring tages uden om søen, og c)
PrebensgArds bæks vandtøring og 70% at Flynder l's vandføring føres u-
den om seen.

Beregningen viser, at der ikke vil være den store torskel pi si-
tuation a og b for s.ens vandkvalitet. Situation c vil aedføre en ~
sentlig længere middelopholdstid for vandet i søen, hvor tor faren tor
betydelige temperaturtorøgelser i søen i soamerhalvlret skønnes væseBt-
lig større med derat t.lgende mulige problemer aed giftige bllgrønalge-
torekomster a.v. Ud tra eD vurdering.at den torventede vandkvalitet i
s.en bør man sIledes ~ge løsning a eller b.

Det bemærkes, at de meget lave næringssalt koncentrationer i ind-
løbet til Ørs daabrug, der ligger til grund tor diase beregninger, for-
aentlig er noget bedre end den vandkvalitet, ..n al forvente i till.bet
til s.en, idet oplandstorøgelsen ned til dambruget nmøten udelukkende er
skovkt.dte arealer .ed aeget ringe næringssaltudledning.-

Amtstredningsinapektoratet har i torAret og sommeren 1983 toreta-
get opmåling at den plt.nkte Møllese og bar heretter i overensstemmel-
se med Klosterhedens skovdistrikts indstilling til sagen henstillet,
at vandstanden i s.en ikke bør sættes under kote 950, da aan ellers al
forvente, at hele seen i lebet at tl Ar vil gro til aed tagr.r og dun-
na-aer. Vandstanden ber have samme højde soa i den se, der blev etable-
ret i 1977, men atter nedlagt i 1981. Derved bliver der udleb over den
i 1977 etablerede tisketrappe. Der vil derved opsti en alaidig sø, som
tuD gror til i den nordre lavvandede del, men lom bevarer en lben S8-
tlade i den søndre del. Herved sikrer ma~ samtidig de bedste og mest

~varierede livsbetingelser for dyrelivet, herunder tor tiskene. Seen vil
endvidere tremtræde aeget smukkere til glæde for de ..nge skovs-eter.

Vandstanden i koto 950 vil imidlertid betyde, at ejeren at a.tr.
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nr. 73-a Dal Anneksgaard, Fabjerg, A.B •• ergaard, Vinderup, vil få en
arYandingsdybde pl 0,50 til 1,50 a, slledes at hans aflebsrer vil ~
re dykket tor sl vidt angår omkring halvdelen af de ham tilherende a-
realer, der falder ind under fredningen.

A.B. Nørgaard har under hele sagen modsat sig en ved fredning e-
tableret sø, der griber ind i hans muligheder tor at dyrke arealer, soa
ban hidtil har kunnet bruge som rimelig god landbrugsjord. I hvert fald
har han ~det det standpunkt, at en opstemning aed henblik pl at eta-
blere søen burde .-re med en 20 cm lavere vandstand end den foran nævn-
te, og i stedet burde aan henvise skovstyreisen til at uddybe søen pl
de steder, hvor det skennes nedvendig. Dette ville ~e en teknisk let
sag aed en beskeden udgift, idet det ville dreje sig oa en uddybning med
de toran nævnte 20 ca i en begrænset del at S8en. En sldan l8sning vil-
le give Børgaards engareal en stor virkning i positiv retning og derved
give ham fornuftige forhold, han kunne leve aed i freatiden. Tilbage
ville sl kun stl en al.indelig tredning.erstatning for 2,8 ha tabt land-
brugsjord.

Bedentor den se, so. plstls etableret, er der 3 dambrug, hvis eje-
re ved deres advokat C.C. Hviid, Vinderup, har anfert, at deres stil-
ling til søens retablering er afhængig af, hYorledes man har tænkt sig
at retablere seen, nealig-om retablering skal ske, slledes so. aan har
været inde pi under den tidligere behandling af sagen for frednings~-
net, etter uddybning og oprensning og bortfjernelse af fyld og sI.. ,
alt under iagttagelse at omfattende sikkerhedsforanstaltninger, for at
undgl skader pl daabrugene, eller om retablering skal finde sted uden
uddybning a.v. Ligeledes er dambrugsejernes stillingtagen af~ig af,
hvilken sikkerhed de kan fl tor, at der ikke sker en .adring at vandkva-
liteten, soa kan fere til, at produktionen idasbrugene bereres. Daa-
brugsejerne er ikke trygge ved de analyseresultater, der freagAr af aats-
vandinspektørens notat om den forventede vandkvalitet i "elleseen.

Skovstyreisen har efter Overfredningsaævnets foran oatalte delat-
gerelse af 5. februar 1982 i en skrivelse af lo. marts 1982 til skov-
rideren i Klosterhedens skovdistrikt udtalt, at distriktets be~Ddigel-
se i henhold til skrivelse herfra den 15. april 1981, j.nr. Xl. 481-1,
tortsat stAr ved _gt. D.v.s. at distriktet ved tredning818nlets behand-
ling at sagen uden krav om erstatning kan tilbyde l) ~ tilL.gge det til
seens retablering nedvendige areal og 2) !1pltage aig udgitt og arbej-
de vedrerende almindelig vedligeholdelse af søen. Dette s-lder ~s.v.
hvad enten tredningaa.rDet mltte beslutte sig tor seuDderferingsprojek-
tet eller for en leantng alene ved opstemning. Det akal dog be-.rkes,
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at skovstyreIsen ml legge vægt pl, at der tilst~bes en ukompliceret og
robust løsning og pl, at der ved tredningens genne.terelse s-res op med
evrige berørte parter, slledes at der ikke henstlr torbehold eller po-
tentielle fremtidige erstatningskrav.

Fredningsnævnet tinder, at en retablering at aellesøen vil tilte-
re skoven landskabelige værdier og være til gavn tor planter og d,r.~-
net har helt kunnet telge Danmarks Ra~urtredninsstorenings plBtand med
hens,n til udstrækning og indhold at en tredning. Ønsker tra foreningen
oa jagttorbud og ottentlig tærdsel pl de private arealer tiDder tred-
ningsnævnet ikke riaelige. Der bør ved tredningen opn~ en tora tor reta-
blering at søen, der tager rimeligt hensyn til ejerne, og som giver en
se, der er forholdsvis billig at etablere og vedligeholde.

Bævnet fremmer heretter sagen med nedenstlende udstrækning og ind-
hold:

I Predningens atgr!9Bnins:

•

Der henvises til det vedbættede kort, hvoretter de at fredningen
. oatattede privatejede arealer er:

Lb. Dr. l: 1,4 ha at aatr. Dr. 42-a, tilhørende Tage Øland a.tl.
2: 2,8 ha - _ 73-a, A.B. lIørgaard.Hertil kommer Skovstyrelsens areal matr.nr.l-f, 74-a på 6,8 ha.

hedningenø indhold:
l) Arealerne al ikke beb1gges og der ml ikke opSlBttes skure, boder, aa-

ster og caJIpi~ogne. Pl arealer, der anvendes til gIWSning, al op-
.-ttes læskure til treaturer.

2) Tilplantning at arealerne ml ikke finde sted, og de .l ikke bru«es
til sk1debane, aotorbane, losseplads eller lignende.

3) Vandløbet gennea oarldet skal opstemmes til en se med vandstanden 15
ca over fisketrappens everste trin. Den herved treakoane se skal ple-
jes, således at vandspejlet forbliver størst .uligt. Opsteaningen
skal ske således, at alt tilløb tra slYel Prebenaglrd .~ 80a ll,uder
l ledes direkte til .een.
Opstemning og pleje skal iøvrigt ske etter vandlebslovena regler, i-
det henvises til kendelse fra landvæsensu.vnet at 28/5 1980 aed til-
tøjelse at 23/6 1980 samt kendelse fra landvæsenako .. issionen at 7/6
1981. Sltremt det enskes af lodsejerne eller ejerne at nedentorliggen-
de dambrug, eller det ievrigt tindes nødvendigt, skal spergsallet om
op.temningen under de ovennævnte vilklr igen forelægges en vandlebsret
til fastlæggelse at eventuelle supplerende eller nye vilklr.
Det pl~ges Skovdistriktet i samrld med amtsr6det at indrette fiske-
trappen slledes, at der ved vandets passage sker den størst .ulige ilt-
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Ding at vandet.
4) I den opstemmede sø samt pl øvrige arealer omtattet at tredningen

.l foretages terreoæadringer i torbindeise .ed an~ og dritt at .-
er, søer, grøtter m.v. til brug for vildtet.
De anlagte søer og damme ml ikke indhegnes og ikke anvendes til pro-
duktion af ænder, ørreder eller lignende, men skal kun ~e til brug
tor vildtet.
Blstotgravning a.v. ml kun finde sted til eget brug. Andre 8mdringer
i terrænet er ikke tilladt.

5) Por færdsel til fods i området skal fortsat ~de ~turtredningslo-
vens almindelige regler. Motoriseret færdsel pi søen og vandl.b ml
ikke finde sted.

6) Efter aftale med de berørte lodsejere kan tredningssyndighederne to-.
retage pleje for at opretholde frie vand omrIder saat undgl tilgroning
pl engarealerne .ed uønskede træer. Der gives endvidere .ulighed tor
at reparere og vedligeholde dæmningen, fisketrappen og underl.bet.

fredningen i den tore liggende form findes ikke at være til skade
tor de nedenfor liggende dambrug, men sl!remt der alligevel skulle op-
sti erstatningsberettigende forhold, vil sag hero. kunne rejses tor tred-
ningsnævnet.
Erstatninger:

Por lb. nr.- l tastsættes en erstatning pi 1.500 kr. pr. ha eller
ialt 2.100 kr.

Por lb. nr. 2, der i hvert fald for halvdelen af arealet pl 2,8
ha afseæres helt tra rentabel landbrugsmæssig udnyttelse, hvorved bl.a.
udgitterne til en D1lig toretagen dræning er delvis uden QYttevirkning
tor lodsejeren, findes der af burde fast~tes en erstatning, der sk.ns-
..-sigt kan fast~tes under eet til 30.000 kr.

Der tilkendes ikke skovstyreisen erstatning.

•

•

T h i b e s t e _ • e s:

Der sker fredning i denne sag, slledes at Kelleseen i Klosterhedens
skovdistrikt etableres og slledes, at de pl medf.lgeDde kort anf.rte are-
aler tredes, alt i overensstemmelse med, hvad der toran er·anf.~.

Der tilkommer lodsejerne under nr. log 2 erstatninger pi ialt kr.
32.100, der forrentes tra denne afgøreises dato med en årlig rente, der
er l~ hejere end den af Danaarks Nationalbank fastsatte diskonto.
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Erstatningsbel.bet med renter udredes med 3/4 af statskassen og
_ 1/4 at Ringkj.bing IlJItsko1lUllune.

Sv. Aa. Christensen. A. Lisby Kjll!l'. Egon Bjerg.

•
,

~oranstlende afgørelse kan påankes til Overfrednings~et (adr.
Aaaliegade 7, 1256 København K) at bl.a. lodsejerne og forskellige ~n-
digheder.

Ankefristen er 4 uger fra afgørelsens modtagelse.

I
Udskriftens rigtighed bekræftes.
FREDNINGSNMvllET FOR RIlIGKØBING
AMTS :FREDBINGSKRE~, den 16. februar 1984.

P.n.v. ~

h/",/, · /~"./'/'-",t/ ./",// ,~L ..... " :. _ -""- _. '\-vP". ~4"""-;,-""..r."q v -. - "V

Sv. Aa. Christensen •

•
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REG. NR. 17~:l7

U d s k r i f t

af
protokollen for fredningsnævnet for Ringkøbing amts fredningskreds.

.. År 1984 den 15. marts blev i sagen

R.A.F. 104/1982

II afsagt sålydende

T i l l æ g t i l k e n d e l s e:

Møllesøen i Klosterheden

Fredningsnævnet bestemmer herved, at der tillægges landsretssag-
fører C.C. Hviid, Vinderup, som advokat for A.B. Nørgaard og 3
dambrugsejere under sagen om fredning af Møllesøen i Klosterhe-
den, i hvilken sag der er afsagt kendelse den 15. februar 1984,
et salær på 4.000 kr., der udredes som i kendelsen af 15. febru-
ar 1984 bestemt •

• Sv. Aa. Christensen A. Lisby Kjær Egon Bjerg

Udskriftens rigtighed bekræftes .

• FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKØBING
AMTS FREDNINGSKREDS, den 27. marts 1984.

P.n.v. ~

Sv. As. Chr:stensen
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OVERFREDNINGSNÆVNET

•
REG.NR. 76~7

1;.-1'1gi

• Overfredningsnævnets delafgørelse

•
af 5. februar 1982

i sagen om fredning af den tidligere Møllesø med tilstødende

slugter i Klosterheden , Lemvig kommune, Ringkøbing amt

(sag nr. 2481/81).

•

Fredningsnævnet for Ringkøbing amts fredningskreds har ved kendelse

af 2. marts 1981 bestemt, at en af Danmarks Naturfredningsforening rejst sag om

fredning med det hovedformål at genskabe den tidligere Møllesø i Klosterheden i

Lemvig kommune ikke skal gennemføres. Fredningssagen omfatter ca. 17 ha, der

ejes af 3 lodsejere, herunder staten v/miljøministeriet. Begrundelsen for fred-

ningsnævnets afgørelse er, ~ fredningsnævnet i hvert fald kun har kompetence til

at foreskrive skabelsen af det objekt, der skal fredes, hvis de i sagen interesse-

rede kan enes om en forligsmæssig løsning, og ~ et forlig ikke har kunnet tilveje-

bringes.

Fredningsnævnets afgørelse er påklaget til overfredningsnævnet af Dan-

marks Naturfredningsforening med påstand om, at fredningen gennemføres. Fore-

ningen har gjort gældende, at naturfredningsloven indeholder fornøden hjemmel til,

at den tidligere Møllesø ved en fredning kan forlanges genskabt , uanset om der

kan træffes en forligsmæssig ordning med de berørte lodsejere og andre interesse-

rede.

Af de foreliggende oplysninger fremgår, at en landvæsenskommission

i 1889 gav staten v/Klosterhedens skovdistrikt ret til at tørlægge Møllesøen og

dræne og dyrke søbunden, så længe man måtte ønske dette, og herefter foretage

opstemning til et nærmere fastsat flodemål for at kunne udnytte den tilstedeværende

vandkraft til driften af et vandværk, hvis et sådant- ønskedes anlagt. Søen havde
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da eksisteret som møllesø i henved 500 år. I 1891 blev søen tørlagt, og søbun-

den blev dyrket indtil 1920'erne, hvorefter den henlå som sur engbund.

•

I 1977 gendannede statsskovdistriktet Møllesøen for at forskønne områ-

det og som led i en beredskabsplan i tilfælde af skovbrand. Efter indsigelse fra

en privat ejer, hvis ejendom blev delvis oversvømmet som følge af opstemningen,

forelagde statsskovdistriktet det udførte projekt for landvæsenskommissionen for

Ringkøbing amtskommune til godkendelse. Ved kendelse af lo. januar 1978 be-

stemte landvæsenskommissionen, at projektet ikke kunne godkendes, da tilladelsen

fra 1889 kun gav statsskovdistriktet ret til at gendanne søen med henblik på udnyt-

telse af vandkraften.,og da distriktet ikke på andet grundlag havde dokumenteret

ret til den foretagne opstemning. Søen blev herefter påny tømt, og kort efter

rejste Danmarks Naturfredningsforening fredningssagen.

• Under fredningsnævnets behandling af sagen indgik statsskovdistriktet,

Lemvig kommune og de berørte private ejere, herunder nogle dambrugsejere uden

for fredningsområdet, et forlig, hvorefter Møllesøen kunne genskabes på nærmere-

angiven måde og på nærmere angivne vilkår. Blandt vilkårene var, at frednings-

sagen hæves. Forliget var fra statsskovriderens side indgået under forbehold

af skovstyreIsens godkendelse.

Forliget blev med enkelte ændringer tiltrådt af landvæsensnævnet for Lem-

vig retskreds i kendelse af 28. maj 1980. Blandt ændringerne var en tilføjelse om,

at den genskabte sø stedse skal opretholdes og vedligeholdes i den godkendte skik-

kelse, og at ændringer i de af landvæsensnævnet godkendte eller fastlagte forhold

kun må foretages efter tilladelse fra en vandløbsret .

• Efter ordre fra skovstyreisen indbragte statsskovdistriktet kendelsen

for landvæsenskommissionen , som i kendelse af 16. december 1980 dels fastslog

i overensstemmelse med skovdistriktets ønske, at landvæsensnævnets kendelse

ikke pålagde distriktet nogen pligt til at genskabe Møllesøen, men blot hjemlede

distriktet en ret dertil på de opstillede vilkår, og dels under henvisning til vand-

løbslovens § 68 afviste at medtage en bestemmelse om, at skovvæsenet skulle have

ret til uden tilladelse fra en vandløbsret at tømme søen igen og retablere den tid-

ligere tilstand, hvis driftsudgifterne ved projektet blev for store.

•
Skovstyrelsen kunne herefter ikke godkende forliget, og fredningsnævnet

traf da den påklagede afgøre~se.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Møllesøen har som nævnt eksisteret som sø i flere hundrede år, før den

blev tørlagt i 1891 i henhold til en kendelse fra landvæsenskommissionen , som ikke
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• var til hinder for søens gendannelse med henblik på udnyttelse af vandkraften •

Vandløbsmyndighederne har nu meddelt tilladelse efter vandløbsloven til søens gen-

dannelse med andet formål. Naturfredningsloven findes at afgive hjemmel for, at

der i hvert fald i et sådant tilfælde i fredningsbestemmelser gives påbud om retab-

lering af en tidligere tilstand, i det foreliggende tilfælde om gendannelse af søen,

og gives regler om opretholdelse af den således tilvejebragte tilstand.

Det bestemmes derfor, at fredningsnævnet skal optage sagen til fornyet be-

handling efter reglerne i naturfredningslovens § 17•

•
• Bendt Andersen

overfredningsnævnets formand

•
•

kh.
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protokollen for fredningsnævnet for Ringkøbing amts fredningskreds.
---------~-------------~---------------~/~·/~81

Aar 1981 den 2. martsblev i sagen
R.A.F. 46/19'78
q.fsagt sålydende

U d s k r i f t
af REG.NR. I~?

Møllesøen i Klosterheden

k e n d e l s e:
Ved skrivelse af 9. maj 1978 har Danmarks Naturfredningsforening

. ,
rejst fredningssag for Møllesøen ved Sønderby, Fabjerg sogn,. Lemvig
-"o=nC!lune,med tilstødende slugter, som nærmere angivet på et skriv~l- .--
·en vedlagt kortmateriale, af areal ca. 17 ha.

Foreningen har oplyst følgende om baggrunden for den ønskede fred-

I"Ug:

Landskabet. mellem Lemvig og Struer har kun få betydende vandløb,
"der løber ud i Limfjorden. De fleste vandløb har deres udspring ved
den øst-vest gående israndlinie O? løber mod syd over Kronheden og
Klosterheden, hvor de skærer sig ned i s~alle og snoede s~81tevands-
dale, der Eiver det flade hedelands1::aokaråkter. Disse vandl~b sa:n.ler
si~ i Fåre~ølle å, Flynder å, Dride å og Da~hus å, der alle løber ud i

Nissu!Ilf,jord.
De mere frugtbare morænejorder ved Limfjorden blev tidligt opdyr-

kede, og man finder endnu rester af de man8e vej spor, der enganG førte
frn F2ervejen vest på langs fjorden oe over AEgertangen, der da var land-
fast m~d Thy. Disse handeJsforbindelsr-r og den god'~ jord, hvorpå der ef-tar datidens forhold kunne dyrkes rige kornafgrøder, øgede behovet for

~ bygge vand~~ller. 11an anlaEde derfor en lille landsby på nogle få
3årde på den dårlige hedejord syd for Fabjerg by. Denne lille landsby

tlev k~ldt Sønderby, og selve møllen er ruzvnt i historiske skrifter al-
lerede i 1420. Således skødede Peder Krabbe i 1429 møllen til Set ..Hans
Kloster i Viborg. Det var da en bygget gård, kaldet Fabjerg Mølle; lig-
gende ved m~llen i Sønderby. I handlen indgik endvidere 5 øde gårdste-
der i sam8e by. Disse øde gårde er aldrig siden blevet genopført, og
deres mark er groet i hede. I 1461 to?es tin~vidne) at disse gårde hav-
de ligget til ee~ gård. Han tør ~ås~e ~tte på, at pest og sy~do~ hav-
de lagt disse gårde øde, men nOfet sikkert vides ikke hero~ ..

Mølle~ i Sønderby blev drevet videre indtil den brændte i 1889, og
.. der santidif skete et c1æ-nningsbrud,solfte ffi011ee,jerenden. til sta-
~n, der i p'2!.'ioden1880-1890 købte store areaJ.er op med henblik på at
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~orbedre landets fortvivlede skovforhold ved anlæg af plantager. I 1900
~lev Klosterheden et selvstændigt skovdistrikt, og skovridergården Søn-

derby blev samme år bygget med haveanlæg ned til den gamle mø11esø.
Ved statens køb af møllen i 1889 blev det ved en landvæsenskommis-

sionskendelse fastslået, at staten havde ret til at d~me søen op til
det gamle flodemål, men at man iøvrigt i en årrække måtte ønske at lede
vandet uden om søen, for derved at dræne og dyrke søbunden som landbrugs-
jord, hvilket var mode ~å denne tid, og hvorved man udnyttede søbundens
aflejringer af organisk materiale som gødningsstoffer til dyrkning af go-
de markafgrøder. Siden er hele dette an~g gået i forfald, og søbunden

ttenlå fra tiden omkring 1920-30 som sur engbund.
I påsken 1977 gendannede sKovdistriktet i troen på, at landvæsens-

~o~issions~endelsen om flodmålet fra 1889 stadig var gældende, søen i
tlens oprindelige skikkelse, men med en fisketrappe, der skulle sikre fi-

skens opgang. Herved blev søen gendannet med en søflade på ca. 5,5 ha i-
mellem tr~ og hedeklædte skrænter.

Ved en landvæsenskommissionskendelse af 10/1 d.å. blev det fastslå-
et, at retten til opste~ninf ikke kan gøres rældende af skovdistriktet,
når man ikke skal udnytte vandkraft en, hvilket var en forudsætning for
kendelsen af 1889, of.~an er derfor blevet tilpli~tet at tømme mølledam-
men.

Udover de store kulturhistoriske interesser, der knytter sig til den
pågældende mølledam, er der meGet store landskabs-æstetiske og iøvrigt
andre frednings~æssige interesser knyttet til stedet.ti Naturfredningsforeningen opstillede som formål for fredningen, at

'løllesøen genskabes of bevares med tilstødende slugter fri for ydre ind-
Ereb, samt at vandstanden i søen holdes på et sådant niveau, at tilgro-

tting undEås. Foreningen opstillede en ræ~ke nærmere beskrevne vilkår for
-fredningen.

Fredningsn~net, der i denne saf har bestået af formanden, dommer
Sv. Aa. Ch~istensen, Ringkøbing, det a~tsrådsvalgte medlem, først afdø-
de A. Ammitzbøll, Skjern, og dernæst Karl ElkjæT, Holmsland, og det kom-
munalvalFte ~edlem Arne Lisby Kjær, Le~vig, har holdt en række møder i
safen.

Repræsentanter for Dan~arks Neturfredningsforenings hovedafdeling
og lokalkoaite, s~ovrider J.E. Handberg, Klosterhedens skovdistrikt oe
Lemvig Sportsfiskerforeninv:s repræsentanter har på disse møder argumen-

tteret stærkt for genne~førelsen af den rejste fredning. Fabjerg- Gudu~-
Nr. Nissu~ J8~tforeninf- har forsåvidt of,såkun~et støtte fredninGen, men



.. har protesteret mod et i forslaget til fredningsbestemmelser optaget
forbud mod jagt. For de direkte berørte ~rivate lodsejeres vedko~mende
har især Arne Borup Nørgaard, Vinderup, for og med hve~ mødte advokat
C.C. Hviid, Vinderup, givet udtryk for modvilje mod
fredningen, principalt således at sagen måtte afvises, fordi frednings-
nævnet ikke havde kompetenc~ til en fredning, der etablerer en sø, som
en landvæsenskommission har fastslået som værende ulovligt anlagt og i
overensstemmelse hermed fjernet, eller i hvert fald fordi der ikke fo-
religger væsentlige fredningsmæssige interesser, subsidiært således at
der - hvis fredningen mod denne lodsejers ønske ville bl{ve gennemført

ttmåtte ske væsentlige ændringer i etableringen af søen og i frednings-
servitutten, der bl.a. med hensyn til ja~tforbud) det arealmæssige om-

'

fang af fredningen og den offentlige adgang til det fredede er ensi-
digt fastsat til fordel for statsskoven. Andre lodsejere har ikke vil-
let modsætte sig en fredning, når visse frednin~sbestemmelser blev æn-
dret til fordel for de private lodsejere, herunder ja~tbestemmelserne.
Nogle ejere af nedenfor liggende dambruf" ligeledes repræsenteret ved
advo~at Hviid samt som te~nisk sa~kyndig distriktsbestyrer Kirk Jakob-
sen, Det Danske Hedeselskab, Videbæk, har udtalt betænkeligheder ved-
rørende søens etablering af har - såfremt en fredning gennemføres - be-
tinget sig fastsat beste8uelser o~ erstatning for eventuelle skader ved
søens etablering, såfreot etablerinfen ikke sker ved, at Prebensgaard
bæk ledes uden om søen.

Der henvises iøvrigt o~ enkelt"-ledervedrørc'1.dede forskellige ln-
IIteresseredes standpunkter til .disses skriftli~e indlæg og til de af mø-

derne optagne referater, der beror på nævnets saf,.
Lemvig kommune og fredningsplanudvalEet for Ringkøbing amt, sene-

ttre amtsfredningsinspektoratet u~der Ringkøbing amtsko~unes udvalg for
teknik og miljø, har overfor nævnet givet udtryk for interesse for eta-
blering af søen, hvis man kunne finde frem til en ordning, hvorved man
undgik at genere nogens vigtige interesser, og på det sidst afholdte mø-
de i n~vnet den 4. september 1979 viste der sig trods tidligere udtrykt
modstand at være skabt en al~indelig vilje til at opnå et kompromis med
det formål at få etableret søen p~ visse betinEelser. For~anden for Lem-
vig kommu~es udvalF for teknik og ~iljø påtog sig at forsøge en forhand-
ling med statsskovdistri~tet, dambru~erne or, lodsejerne med henblik påttat nå frem til en forligsDæssi~ ordning.

Fredninf,snxvnet har under saren måttet erkende, at advokat Hviids
Dåstand o~ n2~nets in~o~pet8nce, nåT fredninf>en vedrører skabelsen af
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,-selve det objekt, der skal fredes, måske kan være vanskeligt afviselig,
og at fredningsnævnets medvirken derfor i det mindste måtte forudsætte,
at de forskellige interesser i sagen kunne forenes i en forligsmæssig
løsning. Nævnet har derfor enstemmigt i mødet den ~~.september 1979 hen-
stillet til sagens parter at gå med til tilbuddet fra formanden for Lem-
vig ko~~unes tekniske udvalg om at lede en forhandlinF-srunde med henblik
på opnåelse af en forligsmæssig løsning.

Den 3. oktober 1979 afholdtes forli~smøde, hvorom der foreligger
følgende referat:

Forligsforhandling i Møllesøsagen, Klosterheden den 3. oktober 1979.
Følgende deltog:
Skovrider J.E. Handberg.
Skovfoged Ole G. Olsen.
Manufakturhandler of gårdejer A.B. Nørgaard.
Distriktschef O. Kirk Jakobsen.
Udvalgsformand J. Kr. Sko~ose.
Udvalgs~edlem Kaj Christensen.
Stadsingeniør N.E. Sta~pe.
Fuldm:egtig 11.0. Pedersen.
Efter en gennemdrøftelse af sagen, konkluderede man, at det er i al-

les interesse, at søen genetableres, hvorfor man indf,ik følgende forlig:
Klosterhedens Skovdistrikt og h.B. Nørgaard indgår på, at afløbs-

forholdene efter vandløbrettens nærmere bestem~elser ordnes som angivet

li HedeselskaDE'ts kortbilag , ,j. 77012, dateret l/lo 1979, idet Skovdi.3trik-
tet stilles frit i val~et af en rørunderføring fra Prebensgaard bæk under
Flynder å med udmundinr: i en ka~al øst for søen eller en rørledning på
lanEs af søen.

tt Af hensyn til da~brufsinteresserne er der enighed om, at den sydli-
ge halvdel af søen uddybes i ca. + ro dybde under eksisterende bund mod
samtidig tilsvarende forøfeIse af højden på hoveddiget ved stem~eværket
i syd of det nordlige dif,e. Herudover er ko~~~nen indstillet på at anbe-
fale borin~er for vandindvindinEer til dambrugene ved Flyndermølle å.

Klosterheden indgår på at afholde de med søens retsblering og ord-
ning af afløbsforholdene fra Prebensfaard bæk forbundne udgifter.

Skovdistriktet udarbejder endeli~t projekt i h.t. ovenstående, 'og
indbrinBer dette for vandløbsretten indenfor en frist på 3 måneder fra

_dato.
ForliEet er indgået pA vil~år, at fredningssagen op~~es, samt at

nævnet afholder de til dato pål~bne udf,ifter for sagens parter.
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tt Skovdistriktets repræsentanter forbeholder sig SkovstyreIsens god-
kendelse.

Forliget forelægges øvrige parter i sagen, ejerne af Hvirgeltoft
og dambrugerne til udtalelse.

A.B. Nørgaards tiltrædelse af forliget er betinget af, at der om
nødvendigt foretages erstatningsudsætning af ørreder på Lemvig Lystfi-
skerforenings foranledning"og bekostning.

Jens Kr. Skovmose.
Kai Christensen.
o. Kirk Jakobsen.tt J.E. Handberg.
Ole G. Olsen.
Fredningsnævnet finder enstemmigt, at en løsning af sagen i over-II ensstemme1se med det i referatet af mødet den 3. oktober 1979 anførte

er en rimelig udgang på denne sag og er indstillet på ved afgørelsen af
fredningssagen at følge forliget, hvis eller når dette bliver til virke-
lighed ved en forelæggelse af sagen for og ved en afgørelse af landvæ-
sensretsmyndighederne.

Frednin~snævnet udsatte herefter den endelige afgørelse af fred-
ningssaf,en, indtil der kunne foreligge en afgørelse fra landvæsensret-
terne.

Safen er blevet behandlet for landvæsensnævn og landvæsenskommis-
sion. Sidstnævnte instans har afsa~t kendelse i sagen den 7. januar
1981. I overensste~~else med Skovstyrelsens standpunkt bestemte land~

•
sensko~~issionen, at skovdistriktet har ret, men ikke pligt til at gen-
skabe Møllesøen, hvorimod kommissionen ikke kunne følge skovstyrelsen
i dens ønske o~ muligheden for efter etableringen at nedlægge søen, så-

4t fremt rørunderføringen af Prebensgaard bæk eller andre forhold skulle
medføre uventede store driftsudgifter, men skovstyrelsen henvises i så
fald at forelægge spørgsmålet for en vandløbsret.

Skovstyrelsen har på dette grundlag ved en skrivelse af 21. januar
1981 meddelt skovdistriktet, at skovstyrelsen ikke kan gå ind for en
genskabelse af søen, hvorved det foran indgåede forlig om Møllesøen bort-
falder.

Der henvises i det hele til skovdistriktets skrivelse af 30. januar
1981, der er sendt til orientering for alle i sagen implicerede parter.

Fredningsnævnet har enstemmigt vedtaget, at ~uligheden for skabelsentt af Møllesøen med fredningsnævnets medvirken, der som foran anført i det
mindste måtte forudsætte, at alle implicerede ~arter kunne finde frem til
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!remme til fredning.
Der findes at burde tillægges sagsomkostninger som nedenfor bestemt.

forligsmæssig løsning af sagen, nu må anses som bortfaldet, da forliget
~kke har kunnet accepteres af skovstyrelsen.

Fredningsnævnet bestemmer derfor, at denne sag ikke vil være af-

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

Fredning til genskabelsen af Møllesøen i Klosterheden vil ikke være
at gennemføre.

Der tillægges advokat C.C. Hviid, Vinderup, 25.000 kr. i sagsomkost-
ninger, samt Det danske Hedeselskab et beløb på 14.000 kr. for udarbej-

4irelsen af projekt til brug ved fredningssagens behandling samt for del-
tagelse som teknisk sagkyndig i nævnets møder.tl Beløbene tillægges en rente på 1% over den officielle diskonto fra

4Iren l. januar 1980, til betaling sker.
Udgifterne ved denne sag udredes med 3/"~ af statskassen og 1/4 af

Ringkjøbing Amtsraad.

Sv. Aa. Christensen. Karl E1k,lær. Arne Lisb;yKjær.

Afgørelsen kan ~åankes ti10verfredningsnævnet (adr. Amaliegade 7,
1256 København K) inden ~ uger fra denne kendelses modtagelse.

•
Udskriftens rigtighed bekræftes.
FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKØBING
AMTS FREDNINGSKREDS, den 2. marts 1981.

P.n.v.~
~
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~ • /'f .;.../. ../, ~ "':;. ~#.1:>~,..U'I/~ 9-~~'--':-\J
Sv. Aa. Christensen.
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Skov- og i\laturstyrelsen

1 1 FEB. 1999

Vedr. udsætning af bævere i Møllesøen l Klosterhedens
Skovdistrikt.

I en skrivelse af 21. december 1998 har Skov- og Natur-
styreIsen forespurgt, om der er noget i fredningsken-
deIsen for den omtalte sø, der er til hinder for at ud-
sætte bævere.

Fredningssagen blev rejst ved en skrivelse af 9. maj
1978 fra Danmarks Naturfredningsforening. I kendelsen
anføres, at formålet med fredningen var, "at møllesøen
genskabes og bevares med tilstødende slugter fri for
ydre indgreb samt, at vandstanden i søen holdes på et
sådant niveau, at tilgroning undgås." Der er i fred-
ningskendelsen en række bestemmelser, der skal sikre, at
dette formål nås.

Fredningsnævnet har i anledning af Deres skrivelse an-
modet Danmarks Naturfredningsforening og Ringkjøbing Amt
om en udtalelse. Jeg vedlægger til orientering kopi af
skrivelse af 21. januar 1999 fra Ringkjøbing Amt og
skrivelse af 2. februar 1999 fra Danmarks Naturfred-
ningsforening.

Jeg skal herefter meddele, at der ikke efter nævnets
opfattelse i Fredningsnævnets kendelse af 15. februar
1984 findes bestemmelser, der er til hinder for udsæt-
ning af bævere i Møllesøen i Klosterhedens Skovdistrikt.
Fredningsnævnet foretager sig herefter ikke yderligere l

anledning af Deres brev af 21. december 1998.

, .' , \ l : ,~ amp
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