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Se påklagede fredningsdekleration, klik her.
Naturklagenævnets

afgørelse

af 29. maj 2007
om fredning af Søby Sø og Søby Brunkulslejer
i Herning Kommune

(sag nr. NKN-ll 1-00012)

Fredningsnævnet for Ringkøbing Amt har den 30. juni 2005 truffet afgørelse om fredning af Søby
Sø og Søby Brunkulslejer i Herning Kommune og samtidig truffet afgørelse om erstatning i anledning af fredningen.
Fredningen omfatter et areal på ca. 1.100 ha. Miljøministeriet ejer betydelige arealer i området ca.
338 ha. Direktoratet for FødevareErhverv ejer en mindre del ca. 15 ha. Øvrige arealer er privatejede.
Fredningssagen er rejst den 31. januar 2001 af Herning Kommune og Ringkøbing Amt. Fredningen har til hovedformål at bevare eller forbedre områdets naturmæssige, landskabelige, geologiske
samt kulturelle værdier, herunder, at de nøgne arealer bevares så længe som muligt. Endvidere skal
offentlighedens adgangsmuligheder til de dele af områderne, hvor det vurderes at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt og foreneligt med naturværdierne, forbedres.
Fredningsnævnets afgørelse er forelagt Naturklagenævnet til efterprøveIse i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 42. Afgørelsen er tillige påklaget til Naturklagenævnet af private lodsejere.
1. Fredningsområdet
Beskrivelse af området
.,.'

Brunkulslejerne i Søby udgør sammen med Søby Sø et af Herningegnens smukkeste og mest

el

spændende landskaber. Den rene og klarvandede Søby Sø danner sammen med Danmarks største
brunkulslejer et område fuldt af naturværdier og smukke landskaber, der samtidig fortæller om
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brunkulsgravningens dramatiske historie under og efter 2. Verdenskrig. Den største koncentration
af tidligere brunkulslejer i Midtjylland - godt en tredjedel af de omgravede arealer -ligger ved Søby, hvor brunkulsgravningen samtidig er sket i så store dybder, at de allerstørste brunkulssøer og
tipper er efterladt næsten ureguleret her. I Søbyområdet ophørte brunk:ulsgravningen i 1971 - som
det sidste sted i Danmark.
I Søbylejerne er bevaret enkelte af de mange små arbejderboliger, der husede de 3-4000 arbejdere,
som var beskæftigede i lejerne. Nogle af de tidligere arbejderboliger er indrettet som museum "Søby Brunkulsmuseum".
Umiddelbart efter gravningens ophør lå brunkulslejerne hen som nøgne, forblæste sandtipper adskilt af utallige små og større søer med brunt og surt vand. I dag fremtræder Søbylejeme som en
mosaik af søer, græs- og lyngklædte sletter, nåletræsplantager og selvsået fyr-, birke- og pilekrat.
Kun ganske :fa. af de mest ugæstfri sandtipper ligger fortsat nøgne hen - under 10 % af fredningsområdet. Hvis der ikke foretages nogen form for landskabspleje, vil de nøgne tipper og de åbne
sletter gro til, og området vil i løbet af de næste 30-40 år blive til skov.
Både under og efter brunkulsgravningen har Søbyområdet været et af Herningegnens meget søgte
udflugtsmål.
Søby Sø er ikke opstået i forbindelse med indvinding afbrunkul, men er formodentlig dannet i et
"dødishul" efter sidste istid.
Ornitologisk set vurderes Olmådet som særegent. Der er registreret i alt 115 forskellige fuglearter,
bl.a. mange vandfuglearter.
De geologiske lokaliteter ved Søby og Fasterholt er af så stor betydning, at de er medtaget blandt
de Nationale Geologiske Interesseområder. Det drejer sig ikke kun om selve lagene med brunkul,
men også de tertiære ler- og sandlag. Der findes således interessante geologiske profiler.
Planlægningsforhold mv.
I regionplanen for Ringkøbing Amt er området udpeget som et naturområde, der indeholder værdifulde naturarealer, bevaringsværdige landskaber og kulturhistoriske værdier. Det fremgår også af
planen, at amtet udfører naturgenopretning og naturpleje, der har tre hovedformål: Sikring af en
række vigtige naturtyper samt plante- og dyrearter, fastholdelse og genskabelse af en række værdifulde landskaber og udsigter, samt forbedring af befolkningens muligheder for at komme ud og opleve naturen.
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I Kommuneplanen

for Herning kommune

er Søbyområdet

udlagt som jordbrugsområde

med fri-

lufts- eller naturinteresser.

En del af arealerne er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens

§ 3 om beskyttede

naturtyper

(søer,

moser, heder mv.).

Endelig er nogle af arealerne beskyttede

efter naturbeskyttelseslovens

§§ 16 og 17 om beskytte1-

seslinjer ved søer, åer og skove.

2. Baggrunden

for fredningsforslaget

Fredningsforslaget

er fremsat for at skabe mulighed

for, at der på dele af arealerne kan udføres

landskabspleje,

hvorved de nøgne arealer, udsigter og det afvekslende

brunkulslejerne

med brunkulssøer,

der ikke udføres landskabspleje

landskab ved Søby Sø og i

åbne arealer og tilplantede områder fastholdes og sikres. Hvis

vil området langsomt gro til.

Et andet formål er at skabe mulighed

for at formidle natur- og kulturværdier,

bl.a. bevare og sikre

de geologiske profiler og via udlæg af stier i området at forbedre offentlighedens
det seværdige og afvekslende

adgang til dele af

landskab, hvor det vurderes at være sikkerhedsmæssigt

forsvarligt og

foreneligt med naturværdierne.

3. Fredningsnævnets

Fredningsnævnet

afgørelse

har fundet, at betingelserne

forhold til fredningsforslaget

for at frede området er til stede. Dog har nævnet i

udtaget det område, der ejes af0stdeponi

henvist til, at arealerne først var tænkt anlagt til fritidsformål

AmbA. Nævnet har herved

om ca. 20 år og er reguleret dels af

den til enhver tid gældende lokalplan dels af den miljøgodkendelse,

der er grundlaget

for virksom-

heden.

4. Klager og synspunkter

Fredningsafgørelsen

er påklaget til Naturklagenævnet

lb.nr. 1,2,4,5,6,7,8,9,

Klagerne

for Naturklagenævnet

12, 14, 15,22 og 23 v/advokat

har gjort gældende,

krav til fredningens

af private lodsejere.

at den omhandlede

gennemførelse,

Sv. E. Albrechtsen:

fredning ikke opfylder naturbeskytte1seslovens

at fredningsforslaget

fra forslagsstillerne

hviler på et for dif-
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fust og unuanceret grundlag, at fredningsnævnet - trods ønske fra lodsejerne herom - har undladt
at indhente ekspertudtalelser fra henholdsvis geolog, zoolog samt jagt- og faunakyndig, samt at dele af fredningskendelsen kan sidestilles med ekspropriation.
Klagerne mener, at der bør indhentes yderligere udtalelser om fredningens betydning for vegetationen i Søby Sø, 0stdeponiets indvirkning på Søby Sø og det øvrige område, ricisi for jordskred og
sætninger samt vildtbiologisk vurdering af fredningens indvirkning på fauna og vildt i området.
Ringkøbing Amt har hertil bl.a. bemærket, at fredningsafgørelsen hviler på et tilstrækkeligt oplyst
grundlag. Amtet har i den forbindelse henvist til, at fredningsforslaget bygger på en lang række
undersøgelser bl.a. fra amtet, Skov- og Naturstyrelsen samt DOF. Med hensyn til 0stdeponi har
amtet anført, at 0stdeponis areal indgik i det oprindelige fredningsforslag, men er taget ud af fredningen, da arealet er reguleret gennem lokalplan og miljøgodkendelse. 0stdeponi lukkes som losseplads senest juli 2009. Med hensyn til risici for jordskred og sætninger samt vildtbiologisk vurdering har amtet henvist til sine bemærkninger under lb.nr. 13.
lb.nr. 10, Kjærsgård

& Nielsen A/S v/advokat Paul Johansen (matr.nr.

6ao Søby By, Rind):

Klageren har i sin helhed tilsluttet sig bemærkningerne fra advokat Sv. E. Albrechtsen vedrørende
lb.nr. 1 m.fl.
lb.nr. 13, Hetag Holding A/S og Finn Poulsen v/advokatfirmaet

Dahl (matr.nr. 9bn og dele af

32a GI. Arnborg By, Arnborg):
Klagen fremsættes for både Hetag Holding NS og Finn Poulsen under henvisning til, at Hetag
Holding NS har afhændet ejendommen Fasterholtgård til Finn Poulsen med overtagelsesdag den
1. august 2005.

Klageren ønsker, at arealet tages ud af fredningen, idet en fredning med anlæggelse af stier, parkeringspladser mv., vil have en særdeles skadelig virkning på naturområdet. Ikke mindst kronvildtet
må forventes at blive fortrængt fra området som følge af offentlighedens øgede adgang. Advokaten
ønsker en sagkyndig erklæring om fredningens indflydelse på kronvildtadfærden, herunder om det
må forventes, at kronvildtet vil forsvinde fra ejendommen, samt herefter en ejendomsmæglervurdering af ejendommens handelsværdi. Herudover ønsker advokaten, at arealet tages ud affredningen begrundet i fare for jordskred og farlige søbredder. Endvidere er området særdeles brandfarligt. Endelig må, såfremt de bevoksede sandarealer skal blotlægges, de mange års arbejde med tilplantning af områd~t anses for spildte. En konsekvens heraf vil ligeledes være, at der må påregnes
sandflugt i området.
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Amtet har til ønsket om, at arealet tages ud af fredningen bl.a. anført, at fredningen giver mulighed
for på et senere tidspunkt (stier - etape 2) at anlægge en sti over Fasterholdtgårdlejet, som i dag
stort set er uden plantedække. Det anses for væsentligt, at denne mulighed bevares, selvom arealet
allerede er offentligt tilgængeligt efter naturbeskyttelsesloven, da færdslen ved etablering af sti kan
reguleres/samles. Amtet har endvidere oplyst, at der ikke er nogen fuldstændig fortegnelse over
skred og sætninger i området. Selvom store arealer har været omgravet, findes der også mange arealer, som anses for at være sikre. De i fredningen medtagne stier og fremtidige stier mv. er udlagt
under hensyntagen til sikkerheden.
lb.nr. 20, Søby Brunkulsmuseum (matr.nr. 3a Søby By, Rind):
Museet har navnlig anført, at det forbeholder sig ret til at opkræve entre eller gebyr for gæster,
som besøger museets arealer. Museet mener, at Naturklagenævnet skal tage stilling til dette krav.
Museet finder endvidere, at det kulturhistoriske - kulgraverlivet - er tillagt for lille betydning i
fredningen. Endelig finder museet det uklart, hvorfor Søby Sø er inddraget i fredningen.
Amtet har vedrørende ønsket om entreindtægter bemærket, at Søby brunkulsmuseum ejer ca. 10
ha i tilknytning til museet. Derudover ejer den selvejende institution Søby Brunkulsmuseum (lb.nr.
21, matr.nr. 6cm Søby By, Rind) knap 7 ha. Entreindtægter fra de mange, der besøger museet, er
væsentlige for museets drift. Fredningsafgørelsen indskrænker ikke museets mulighed for at drive
museumsaktivitet og opkræve entre. Amtet har ingen indvendinger mod, at det tilføjes i afgørelsen,
at der kan opkræves entre for at se museets aktiviteter, men finder at der ikke bør kunne opkræves
gebyr for at færdes, hvor der i øvrigt er adgang efter naturbeskyttelseslovens adgangsbestemmelser.
Med hensyn til inddragelse af de kulturhistoriske interesser i fredningen har amtet anført, at baggrunden for fredningen bl.a. er det landskab, som kulgraveme har skabt gennem brunkulsgravning,
og fredningens formål er bl.a. at bevare eller forbedre kulturværdierne. Fredningen giver således
mulighed for ombygning, tilbygning og yderligere bebyggelse og anlæg, der tjener Brunkulsmuseets drift og formidling. Endelig har amtet anført, at den rene og klarvandede Søby Sø sammen med
brunkulslejerne danner et område med mange naturværdier og smukke landskaber, og formålet
med fredningen er at bevare og beskytte såvel kulturværdierne som de naturmæssige og landskabelige værdier.
Herning Kommune har i relation til Brunkulsmuseets klage anført, at det er kommunens opfattelse, at fredningsafgørelsen vil kunne støtte museets aktiviteter uden derved at skade områdets dyreliv, da naturplejen og formidlingen primært vil foregå i områdets randzoner mod offentlig vej.
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Herudover er det ikke kommunens opfattelse, at fredningen vil medføre væsentligt flere gæster i
området, da dette i forvejen, jf. naturbeskyttelseslovens bestemmelser er et offentligt tilgængeligt
område, og da området i forvejen er dygtigt markedsført afBrunkulsmuseet.

Endvidere vil der i

kraft af fredningen blive mulighed for at vejlede de besøgende i forhold til områdets farlige landskaber.

Lb.nr. 24, Christen Grøndal Bjerre (del af 54a, Arnborg By, Arnborg):
Klageren, hvis ejendom grænser op til fredningen - alene ca. 0,3 ha af ejendom er omfattet af
fredningen - ønsker ikke en sti hele vejen rundt om søen (sti C-C). Det sidste stykke af stien er
over den del afhans ejendom, der er fredet.
Klageren frygter en øget offentlig færdsel i området. Desuden frygter klageren, at fredningen på
sigt vil hindrelbesværliggøre eventuelle produktionsudvidelser afhans landbrugsbedrift, idet ejendommen nærmest bliver "omringet" af fredede arealer. Endelig frygter klageren, at hans ejendom i
fremtiden vil blive inddraget under fredningen.
Amtet har bl.a. anført, at fredningen ikke giver begrænsninger i anvendelsen af arealer uden for
fredningen, og eventuelle ændringer i anvendelsen af arealer uden for fredningen reguleres af den
generelle lovgivning. Ved produktionsudvidelser skal beskyttede naturtyper inddrages i vurderingen. Det ændrer fredningen ikke ved.
Endelig har amtet anført, at der ingen planer er om at rejse fredningssag for yderligere arealer i området.
Kronvildtbestanden
Naturklagenævnets har anmodet Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) om en foreløbig vurdering
af, hvilken indvirkning fredningen, herunder navnlig bestemmelserne om landskabspleje og offentlig adgang og færdsel, kan tænkes at have på krovildtbestanden i området.
DMU har bl.a. anført, at instituttet i 2001102 har gennemført en undersøgelse af forekomsten og
denjagtlige udnyttelse afbl.a. krondyr. Rapporten indikerer, atjagtudbyttet i netop Søby Sø området hører til noget af det bedre, og at der er en fast bestand afkrondyr i området. Rapporten angiver
også, at udviklingen i bestanden i Ringkøbing Amt er den største i landet.
Overordnet set vil der være negativ sammenhæng mellem antallet af mennesker og antallet af
krondyr inden for samme naturområde. En naturlig reaktion på forøget færdsel vil være, at dyrene
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søger alternative områder. En vurdering af effekterne af en øget publikumsadgang i Søbyområdet
kan kun besvares overordnet, idet der ikke foreligger oplysninger om nuværende eller forventet antal besøgende.
De planlagte stier og publikumsfaciliteter må vurderes til i noget omfang, at ville fortrænge krondyrene fra det samlede Søby Sø område. Samtidig vurderes det, at krondyrene i større udstrækning
vil samle sig i de områder, hvor der ikke for nærværende er, eller i fremtiden planlægges stier eller
publikumsfaciliteter. I forhold til ejendommen lb.nr. 13 vil den planlagte sti (etape 2) også forventes at fortrænge krondyrene, men dog i mindre omfang set i lyset af de meget åbne sandflader, som
pt. ikke er attraktive som hverken skjul eller fødesøgningsarealer.
DMU har vedrørende landskabsplejens indvirkning på vildtbestanden anført, at krondyrenes muligheder for at finde skjul og føde vil blive forringet væsentligt. På ejendommen lb.nr. 13 vurderes
landskabsplejen, at ville inddrage ca. 40 % af ejendommen. Nogle af disse arealer fremstår dog i
dag som nøgne sandflader.
Samlet set er det DMU's vurdering, at fredningen af Søby Sø og Søby Brunkulslejer og de deraf
følgende aktiviteter og tiltag må forventes at have en negativ indflydelse på krondyrene, men at det
nærmere omfang vil være stærkt afhængigt af publikums antal og bevæge1sesmønster. I relation til
lodsejemes fremtidige mulighed for at skabe attraktive leveområder for krondyr vil den angivne
landskabspleje kunne forringe forholdene væsentligt.
Amtet har ingen bemærkninger til DMU's udtalelse, men oplyser, at besøgstallet ved Søby Brunkulsmuseum er ca. 20.000 om året. Det vurderes, at kun en mindre del af disse besøgende vil
komme i naturarealer, der ligger langt fra museet. Sagsrejsernes intention med at foreslå stier er et
ønske om at gøre arealerne tilgængelige for flere mennesker. Men det er amtets erfaring fra andre
fredninger, at det er et begrænset antal, der bevæger sig langt fra parkeringspladserne.
Skov- og Naturstyrelsen er enig med DMU i, at anlæggelse af stier sandsynligvis vil :ta kronvildtet til at trække væk fra områder umiddelbart omkring stierne. I betragtning af områdets størrelse
og erfaringer fra andre af Skov- og Naturstyrelsens arealer med kronvildt, er det imidlertid usandsynligt, at kronvildtet vil blive fortrængt fra det samlede område.
Med hensyn tillandskabsplejen

vurderer Skov- og Naturstyrelsen, at denne ikke udelukkende vil

være negativ for kronvildtet, idet lysninger i den tætte skovbevoksning kan give nye muligheder
for fødegrundlag uden at muligheden for skjul i nærliggende bevoksning forsvinder.
Advokat Paul Johansen har for lb.nr. 10 tiltrådt det afDMU anførte.
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Advokat Sv. E. Albrechtsen (advokat for 13 lodsejere) har henvist til en supplerende redegørelse
fra fhv. vildtkonsulent Leif Ahlmann Olesen, der mener, at kronvildtbestanden vil blive fortrængt
fra de fredede områder på grund af det store publikumspres.
Besigtigelse, offentligt tilgængeligt møde samt supplerende

bemærkninger

På besigtigelsen og det offentligt tilgængelige møde den 25. oktober 2006 samt skriftligt har flere
lodsejere givet udtryk for utilfredshed med plejebestemmelserne og landskabsplejens negative indvirkning på vildtet samt for frygten for sandflugt. Generelt er der givet udtryk for stor usikkerhed
om, hvad plejebestemme1serne konkret vil komme til at indeholde.
Konkret ønskede ejeren aflb.nr.

13, at plejebestemmelserne for det nordvestlige hjørne over mod

0stdeponi udgår.
Generelt er der fra lodsejernes side bekymring for en voldsom forøgelse af antal besøgende og ønske om begrænsning af udlæg af stier mv., også afhensyn til vildtet og skredfare. Der er også frygt
for ulovlig færdsel i området med biler, knallerter mv.
Konkret kan nævnes, at lb.nr. l ikke ønsker, at stien frem til badestranden ved Søby Sø bliver forlænget og knyttet sammen med det øvrige stisystem (sti C-C), og at lb.nr. 13 ikke ønsker sti B-B
over de nøgne sandtipper - ifølge ejeren kan den i stedet gå i kanten af arealet.
Ejerne af lb.nr. 14 og 15 ønsker, at stiforløbet på matr.nr. 32q GI. Arnborg By, Arnborg, bliver
flyttet ud til det vestlige skel, da arealet hvor stien er påtænkt, i dag bliver brugt til skydespor og
udkørsel af træ og pyntegrønt.
Ejerne af lb.nr. 5 foreslår, at den planlagte parkeringsplads med anlæggelse af udsigtspunkt på
hjørnet afBrunkulsvej og banen på matr.nr. 6br Søby By, Rind, sløjfes, og at publikum i stedet
henvises til området lige vest herfor på lb.nr. 16 på matr.nr. 6cr Søby By, Rind, som Skov- og Naturstyreisen for nylig har opkøbt. Her er der placeret bænke og borde med udsigt over søen, og biler kan parkere. Skov- og Naturstyrelsen har efterfølgende erklæret sig enig heri.
Ejerne aflb.nr. 5 har endvidere foreslået, at den planlagte sti B-B på matr.nr. 6i og 6t Søby By,
Rind, opgives, under henvisning til, at landskabet hurtigt vil miste sit særpræg, hvis publikum begynder at klatre rundt på "pyramiderne", idet disse vil styrte sammen.
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5. Naturklagenævnets afgørelse
I sagens behandling herunder besigtigelse og offentligt tilgængeligt møde den 25. oktober 2006 har
deltaget 9 afNaturklagenævnets

10 medlemmer: Mikkel Schaldemose (formand), Bent Hindrup

Andersen, Ole Pilgaard Andersen, Marie-Louise Andreasen, Martin GIerup, Leif Hermann, Mogens Mikkelsen, Poul Søgaard og Jens Vibjerg.
Fredningsområdets afgrænsning
Et flertal på 7 medlemmer tiltræder fredningsnævnets afgrænsning af fredningsområdet.
Mindretallet (Ole Pilgaard Andersen og Mogens Mikkelsen) er enige i at arealerne ved Søby Brunkulslejer er fredningsværdige, men stemmer for at Søby Sø med omgivende arealer ikke medtages
i fredningen, da dette område vurderes at være tilstrækkeligt sikret efter de almindelige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven.
Offentlighedens adgang, herunder udlæg af stier
Der bør udlægges stier gennem området, hvor det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Herigennem
gives besøgende bedre mulighed for på en reguleret måde af færdes i, opleve og opholde sig i området.
Med 7 stemmer stadfæstes fredningsnævnets bestemmelse om udlæg af stien B-B over dele af
matr.nr. 32a GI. Arnborg By, Arnborg, (lb.nr. 13).
Mindretallet (Ole Pilgård Andersen og Mogens Mikkelsen) stemmer for, at denne sti bliver udtaget, da de finder en sti over dette areal unødvendig og uhensigtsmæssig.
Følgende bestemmelser er truffet enstemmigt:
Sti B-B over matr.nr. 6i og 6t Søby By, Rind, (lb.nr. 4 og 5) udlægges med et noget sydligere forløb, så stien ikke kommer så tæt på "pyramiderne".
Parkeringsplads med adgangsvej mv. på 5 matr.nr. 6br Søby By, Rind, (lb.nr. 5) sløjfes. Publikum
henvises til statens areal med publikumsfaciliteter på matr.nr. 6cr Søby By, Rind, (lb.nr. 16).
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Flytning af stien på matr.nr. 32q GI. Arnborg By, Arnborg, (lb.nr. 15) til det vestlige skel må anses
for en mindre justering, som det bør overlades til plejemyndigheden og ejerne at tage stilling til
ved etableringen.
Pleje af arealer i fredningsområdet
Det besluttes enstemmigt at differentiere fredningens bestemmelser om pleje, således at det bestemmes, at det alene er på de sammenhængende nøgne sandtipper på matr.nr.32a Arnborg By,
Arnborg, (lb.nr. 13) omkring sti B-B, og sandtipperne på matr.m. 6ag, 6ai, 6i, 6s og 6t alle Søby
By, Rind, (lb.nr. 4, 5, 6 og 22), at terrænet kan blotlægges helt ned til sandet - fjernelse afvækstlag
mv. - for at sikre og genskabe områdets ørkenlignende karakter. For de øvrige arealer omfattet af
plejebestemmelser bestemmes, at der alene kan foretages rydning, beskæring mv. af træer og buske
for at sikre udsigt/indblik og for at bevare og genskabe det åbne præg med moser, heder og overdrevslignende arealer. Det bestemmes endvidere, at udarbejdelse af plejeplanerne skal ske under
hensyntagen til vildt- ogjagtmulighederne

i området.

Brunkulsmuseet
Enighed om at det bør fremgå, at fredningen ikke må indskrænke museets muligheder for at drive
museumsaktiviteter og opkræve entre som hidtil for adgang til museets udstillinger mv.
De øvrige fredningsbestemmelser stadfæstes i realiteten.
Idet fredningsnævnets afgørelse af30. juni 2005 ophæves, fastsættes følgende fredningsbestemmelser for fredningsområdet, der er afgrænset som vist på de fredningskort 1 og 2, der hører til Naturklagenævnets afgørelse. Fredningen omfatter helt eller delvist de på vedhæftede matrikelfortegnelse anførte ejendomme:

§ 1. Fredningens formål
Fredningen har til formål at bevare eller forbedre områdets naturmæssige, landskabelige, geologiske og kulturmæssige værdier. Formålet er også at sikre og genskabe de større sammenhængende
nøgne og ørkenlignende områder længst muligt, at sikre og genskabe de åbne og delvist tilgroede
hede- og overdrevslignende arealer og brunkulstipperne, samt at sikre og genskabe udsigter og
indkig fra brunkulstipper, offentlige veje og anlagte stier til søerne og det kulturskabte landskab.
Fredningen har endvidere til formål at forbedre offentlighedens adgang til de dele af områderne,
hvor det vurderes at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt og foreneligt med naturværdierne.

.

,
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§ 2. Bebyggelse mv.
Der må ikke ske ombygninger, tilbygninger eller yderligere bebyggelse herunder opføres skure,
campingpladser eller lignende i området bortset fra bygninger og anlæg på matr.nr. 3a Søby By,
Rind, der tjener Brunkulsmuseets drift og formidling samt de i § 7 nævnte publikumsfaciliteter
vedrørende den rekreative brug af området.
Fredningsnævnet kan godkende om- og tilbygning af eksisterende og lovligt byggeri under hensyntagen til den bestående arkitektur og områdets karakter.
Fredningsnævnet kan godkende opførelse af nødvendige driftsbygninger til eksisterende landbrug
og industri i tilknytning til eksisterende bygninger.
Fredningen skal ikke være til hinder for, at virksomheden på matr.nr. 6ao Søby By, Rind, kan videreføres rentabelt, hvorfor det ikke vil være i strid med fredningen at nedrive de gamle produktionsbygninger og erstatte disse med nye efter fredningsnævnets godkendelse.
På matr.nr .. 6i, 6bb, 6br, Søby By, Rind, kan der i tilknytning til det nuværende skur efter fredningsnævnets godkendelse opføres et mindre og primitivt skur til opbevaring af traktor og redskaber.
Endvidere kan der på af matr.nr. 9br GI. Arnborg By, Arnborg, efter fredningsnævnets godkendelse opføres et primitivt skur til opbevaring af traktor og redskaber.
Fredningen skal ikke være til hinder for, at Brunkulsmuseet overtager, driver eller efter fredningsnævnets godkendelse istandsætter tilbageværende kulturhistoriske anlæg, bygninger, huse m.m.,
som kan indgå i museets samling og formidling af området.
§ 3. Terrænændringer,

anlæg mv.

De eksisterende terrænforhold herunder sandtipper og søskrænter m.m. må ikke ændres ved planering, udgravning eller opfyldning.
-I

Der må ikke opføres tekniske anlæg mv., såsom master, vindmøller, tårne, transformerstationer eller tilsvarende indretninger.
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Der må ikke etableres oplags- og lossepladser, motorbaner, skydebaner eller lignende samt skæmmende indretninger.
Fredningen er ikke til hinder for, at der opretholdes og etableres nye kontrolboringer og nødvendige adgangsvej e hertil som led i overvågningen af0stdeponi

og Askedeponi, matr.nr. 26e, 26aa GI.

Arnborg By, Arnborg, og 1u Søby By, Rind.
Maskinoprensning af Søby Kanal og Sdr. Søby Bæk med tilhørende strømløb gennem søer samt
oplægning af fyld fra vedligeholdelse på de tilstødende arealer, samt vedligeholdelse af diget ved
Søby Sø er tilladt. Ligeledes kan der foretages vedligeholdelse og forbedring af skovveje og spor i
plantager, der ikke er udpeget tillandskabspleje.
Fredningen er ikke til hinder for etablering af okker/kalkfældnings anlæg inkl. silo til opbevaring
afkalk samt nødvendige til- og afløbskanaler.
Fredningen er ikke til hinder for udnyttelse af anmeldte rettigheder til indvinding afbrunkul i området. Fredningen er heller ikke til hinder for, at der i området afhensyn til formidlingen etableres
f.eks. en prøvegrav.
§ 4. Plantning og jordforbedring
Der må ikke foretages yderligere plantning bortset fra efterplantning i områdets etablerede plantager.
Fredningen er dog ikke til hinder for, at der på matr.nr. lbe Søby By, Rind, genetableres en køkkenhave på arealet vest for adgangsvej en.
Fredningen er ikke til hinder for, at der på matr.nr. 22h GI. Arnborg By, Arnborg, etableres en løvskov på et ikke omgravet landbrugsareal.
Dette skal dog ske på en sådan måde, at udsigten mod øst og nordøst fra udsigtspunktet på Søbylejemes højeste tip bevares, hvorfor etableringen afløvskoven skal ske efter anvisning fra Herning
Kommune.
Fredningen er ikke til hinder for, at der kan etableres en mindelund for de omkomne brunkulsarbejdere. Den nærmere placering og indretning skal godkendes af fredningsnævnet.

Der må ikke gødskes, påføres kompost, muld eller andre stoffer, som kan ændre jordbunds- eller
overflade forhold. Disse bestemmelser gælder ikke for eksisterende omdriftsarealer, vild-

•
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tagre/fodermarker, haveanlæg og plantager. Disse arealer må fortsat drives i almindelig omdrift og
med almindelig skovdrift.

§ 5. Landskabspleje
På de arealer der på fredningskort 2 er angivet med signatur for "arealer med mulighed for landskabspleje" og "arealer med mulighed for særlig landskabspleje" har plejemyndigheden ret til at
udføre landskabspleje i overensstemmelser med udarbejdede plejeplaner. Plejeplaner udarbejdes i
samarbejde med lodsejerne. Såfremt ejerne ikke selv ønsker at udføre landskabsplejen, kan plejemyndigheden foretage denne uden udgift for ejerne. Hvis der ikke kan opnås enighed om plejeforanstaltninger, forelægges de fredningsnævnet til afgørelse.
For arealer med signatur for "arealer med mulighed for landskabspleje" kan det i plejeplanerne bestemmes, at der skal foretages rydning, beskæring mv. af træer og buske for at sikre udsigt/indblik
og for at bevare og genskabe det åbne præg med moser, heder og overdrevslignende arealer. For
egentlige skovarealer på offentligt ejede arealer, kan det derudover bestemmes, at de skal drives i
retning af mere lysåben skov overvej ende med løvtræer.
For de arealer der er angivet med signatur for "arealer med mulighed for særlig landskabspleje"
kan det herudover bestemmes, at landskabsplejen skal udføres ved at terrænet blotlægges helt ned
til sandet - fjernelse af vækstlag mv. - for at sikre og genskabe områdets ørkenlignende karakter.
Lignende bestemmelser kan træffes for bevarelse og synliggøreise af geologiske profiler.
Udarbejdelsen afplejeplanerne skal ske under hensyntagen til vildt- ogjagtmulighederne

i områ-

det.
Der henvises til de til enhver tid gældende regler om pleje af fredede arealer, for tiden Miljø- og
Energiministeriets bekendtgørelse nr. 837 af 4. september 2000.

§ 6. Offentlig adgang og færdsel- veje, stier

ID.ID.

Der udlægges stier som vist på fredningskort 1.
Afhensyn til sikkerheden ved færdsel i området etableres stierne etapevis.
Stier - etape 1:
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De på kortbilag 1 viste gule og lyserøde stiforløb er udlagt i områder, hvor der ikke er vurderet at
være nogen risiko ved at færdes. Stierne er overvejende udlagt på arealer, der ikke har været omgravet, og hvor der ikke er registreret skred og sætninger.
Stier - etape 2:
De på kortbilag 1 med grønt viste udlagte stiforløb kan først etableres på et senere tidspunkt.
Senest 10 år efter denne fredningsafgøreises dato foretages der en ny vurdering af sikkerheden
m.m. i forbindelse med etablering af stierne. Stierne kan først anlægges, når de pågældende strækninger vurderes som sikre.
I forbindelse med vurderingen af om de fremtidige stier kan etableres, tages der stilling til den endelige placering. Der kan således forekomme mindre justeringer. Ejerne medtages i denne vurdering og medvirker til endelig fastlæggelse af stiforløbene. Kan der ikke opnås enighed mellem
ejerne og Herning Kommune om stiernes endelige placering, afgøres spørgsmålet af fredningsnævnet.
Færdsel uden for stierne kan ske efter naturbeskyttelseslovens almindelige adgangsbestemmelser.
Særlig farlige eller vegetationsmæssigt særligt sårbare områder kan dog ved skiltning eller hegn
lukkes for offentligheden efter aftale mellem Herning Kommune (fredningsmyndighederne) og
ejerne.
Stierne må ikke anvendes til motor- eller knallertkørseL
Kun på den nord- og sydgående sti (A-A) er det tilladt at cykle.
For at forhindre motorfærdsel kan der opsættes bomme eller lignende.
Hunde skal føres i snor.
Sejlads, windsurfing eller lignende på områdets søer er ikke tilladt. Denne bestemmelse gælder ikke for ejerne. Fredningen er ikke til hinder for, at der kan etableres offentlig sejlads på statens søer.
Sejladsen kan dog kun ske efter retningslinjer godkendt af fredningsnævnet.
Stien A-A kan anlægges som befæstet sti med kørefast belægning af stabilgrus eller lign. i en bredde af2 meter.

,.
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Stierne B-B udlægges som trampestier alene ved stimarkeringer.
Stierne C-C kan udlægges som trampestier eller med en belægning aftræfiis, stabilgrus eller lignende i en bredde af op til 2 meter.
Der kan langs afmærkede stier opretholdes et åbent stiforløb ved nedskæring og rydning af træer
og andet opvækst i en bredde afhøjst 4 meter. Hvor stier går over grøfter og fugtige arealer, kan
disse forsynes med spange eller gangbro er. På skrånende strækninger kan der etableres trapper.
I det omfang stierne samtidig er adgang s- og brugsveje for ejerne, må stierne benyttes til motorkørsel af ejerne.
Fredningen er ikke til hinder for, at der kan udlægges yderligere vandre-, cykel- og ridestier samt
øvrige publikurnsfaciliteter på offentligt ejede arealer under hensyn til sikkerheden og de landskabelige og naturmæssige værdier.
§ 7. Publikums faciliteter og skilte
Plejemyndigheden må anlægge og opsætte publikurnsfaciliteter til støtte for natur- og friluftsliv på
offentligt ejede arealer og på privatejede arealer efter aftale med ejerne, jf. også det på fredningskort 2 viste.
Publikurnsfaciliteter kan være stimarkeringer, udsigtspunkter, fugle- og udsigtsplatforme, picnicområder med borde og bænke, primitive ovematningspladser, toiletter, affaldsstativer, fodhegn,
trapper, spange, gangbro er, rækværk, parkeringspladser med tilhørende adgangsvej e, informationstavler, skilte og lignende.
Ud over lovlig skiltning i forbindelse med afholdelse af jagt, må øvrige skilte, bortset fra Miljøministeriets skilte på egne arealer, kun opsættes med tilladelse fra Herning Kommune.
Herning Kommune og på de statsejede arealer Miljøministeriet sørger for, at der på passende steder og i forbindelse med stier i området oplyses om faren ved færdsel langs med skrænter og søer i
Søby Brunkulsleje.
--I

§ 8. Badning
Offentligheden har adgang til at bade i Søby Sø fra et område ved søens nordøstende, hvortil der er
adgang ad stien c-c. Badning sker efter retningslinjer nærmere aftalt med ejeren af søen.

-, ~,
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Fredningen er ikke til hinder for, at der ved Meldgård Sø og Lange Sø på Miljøministeriets areal i
Bjerre kan etableres et offentligt badeareal.

§ 9. Dispensation
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne i §§ 2-8, når det ansøgte
ikke vil stride mod fredningens formål, jf naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

§ 10. Tilladelser efter naturbeskyttelsesloven

og planloven

Fredningsforanstaltninger, der er påbudt eller tilladt i medfør af foranstående fredningsbestemmelser, kan udføres uden tilladelse efter naturbeskyttelseslovens §§ 3, 16 og 17 og planlovens § 35, jf
naturbeskytte1seslovens § 38, stk. 5 og 6, og planlovens § 36, stk. 1, nr. 5.

På Naturklagenævnets vegne

~uUt(JL4A~
Mikkel Schaldemose
viceformand

.,

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6
måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.
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Fortegnelse
Over de matrikelnumre, der helt eller delvist er omfattet af
Naturklagenævnets afgørelse af29. maj 2007

GI. Arnborg By, Arnborg
9bn, 9br, 22h, 26aa, 26e, 26g, 26s, dele af32a, 32q, 33g, del af 54a.
Søby By, Rind
la, lau, lbe, del af lbæ, lee, led, 1m, In, It, lu, læ, lø, 2e, 3a, 4a, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i, 4k, 41, 4m,
40, 4q, 5a, 5e, 5e, 5h, 6a, 6ae, 6ad, 6ag, 6ah, 6ai, 6al, 6ak, 6am, 6ao, 6ap, 6av, 6ax, 6ay,6az, 6bb,
6bh, 6br, 6bq, 6bt, 6bz, 6bæ, 6cm, 6er, 6et, 6eu, 6ev, 6ex, 6d, 6g, 6i, 6n, 60, 6s, 61.

, ,

,.
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Naturklagenævnets afgørelse
af29. maj 2007
om erstatning i anledning af fredning af Søby Sø og Søby Brunkulslejer
i Herning Kommune
(sag nr. NKN-I11-00012)

Fredningsnævnet for Ringkøbing Amt har den 30. juni 2005 truffet afgørelse om erstatning i
anledning af den samtidig besluttede fredning af Søby Sø og Søby Brunkulslejer i Herning
Kommune.
Fredningsnævnet har tilkendt erstatning til 19 private lodsejere med et beløb på i alt 2.497.379

kr.
- --- -- - ~-------------- --- --- ---- - -

----- -- ----------

Fredningsnævnets afgørelse er i medfør af naturbeskyttelseslovens

----- --

--- - -- - -

-

--~-

§ 42 forelagt N aturklagenæv-

net til efterprøveIse. Desuden er afgørelsen om erstatning påklaget til Naturklagenævnet

af en

række private lodsejere.

Fredn:ingsnæYJlets afgørelse

Lb.nr. 16 (Miljøministeriet) og lb.nr. 17 (Direktoratet for FødevareErhverv) har som offentlige
myndigheder ikke fået tilkendt erstatning.

Fredningsnævnet har som udgangspunkt tilkendt erstatning på grundlag af standardtakster. N ævnet har således tilkendt sædvanlig takstmæssig erstatning - efter den dagældende grundtakst - på
2.000 kr. pr. ha for arealer, der ikke er omfattet afnaturbeskyttelseslovens

§ 3, og halv grund-

takst på 1.000 kr. pr. ha for arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens

§ 16.

U dover den takstmæssigt udmålte erstatning beregnet ud fra størrelsen af are~eme har nævnet
givet en række grundejere et tillæg efter en konkret ~dering.

.'0
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For etablering af stier er tilkendt 30 kr. pr. lb.m. Fredningsnævnet har i den forbindelse ikke fundet anledniIlg til at nedsætte erstatningen for de stier, der etableres ad eksisterende veje eller for
de stier, som først anlægges, når de pågældende strækninger vurderes som sikre.
En række betydelige arealer er i fredningsafgørelsen

tillige omfattet afbestemmelser

om land-

skabspleje. Fredningsnævnet har givet et tillæg herfor under henvisning til, at arealerne som følge heraf mister værdi som rekreative arealer for lodsejerne, hvilket har betydning for hande1sværdien. Nok så yæsentligt er dog efter nævnets opfattelse, at jagten på arealerne forringes yæsentligt, når træer og buske ryddes. Dette medfører nedgang i j agtlej en. Tillægget er skønsmæssigt af nævnet fastsat til 5.000 kr. pr. ha.
For en ræk..1<:e
arealer som udlægges som egentlige adgangsvej e og parkeringspladser,

har næv-

net, selvom de fleste af disse arealer i dag faktisk allerede benyttes som adgangsvej e og parkeringspladser af besøgende, fundet det rigtigst at give et tillæg på 5 kr. pr. m2.
En række lodsejere har krævet erstatning for forringelse af jagten som følge af en forøgelse af
besøgende på arealerne. Nævnet har ikke fundet anledning til at imødekomme dette krav, idet
nævnet ikke mener, at det vil påvirke jagtudbyttet og dermed mulighederne for jagtleje, at der vil
o o.. Jso~e_.fl~J.~op'eSetg~Ilde_på_destier,. der anlægges. Nævnet har-i-den forbindelse tilføjet;-at der

_. --.- - ---

også før fredningen var offentlig adgang til arealerne efter den almindelige lovgivning, ligesom
der kun etableres stier på en ganske lille del af de fredede arealer.
Lb.nr. 10, nedbrydningsfIrmaet Kjærsgård og Nielsen NS (matr.m. 6ao Søby By, Rind) har over
for fredningsnævnet nedlagt påstand om erstatning for erhvervsindskrænkninger

med ikke under

800.000 kr. Fredningsnævnet afslog i en afgørelse af 31. marts 2004 fIrmaet tilladelse til at opføre en ny lager- og maskinhal på arealet, ligesom der ikke måtte ske etablering afnedbrydningsvirksomhed på ejendommen. Nævnet har anført, at det ikke ganske kan udelukkes, at flTmaet ville have kunnet få de nødvendige tilladelser til det ansøgte, hvis der ikke forelå et fredningsforslag for området. Nævnet fInder derfor, at ejeren har fået indskrænket sine muligheder
for en erhvervsmæssig udny1telse af arealet, som ligger ud over, hvad den takstrnæssige arealerstatning dækker. Nævnet har fastsat et skønsmæssigt fastsat tillæg for disse indskrænkninger på
100.000 kr.
Fredningsnævnet har bemærket, at Ringkøbing Amt på vegne fredningsrejserne har gjort gæl-

e

dende, at fredningen har national betydning. Selvom gravningen afbrunkul i Danmark var koncentreret i Midtjylland, har brunkulsgravningen
o

gennem en årrække haft betydr:ring for hele lano

det. Det er derfor bevaringen af en del af Damnarks historie og de kulturværdier, der er knyttet til
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brunkulsgravni11gen, der ønskes bevaret gennem fredningen. I første række er formålet med
fredningen dog bevarelse af de naturrnæssige og landskabelige værdier. Fredningsnævnet har
derfor ikke fundet tilstrækkeligt grundlag til at udtale sig om, hvorvidt Naturklagenævnet efter
Naturbeskyttelseslovens
Erstatningskrav

§ 49, stk. 5, bør bestemme, at fredningen har national betydning.

og synspunkter

over for Naturklagenævnet

Klage vedrørende matr.nr. 9bn og dele af32a GI. Arnborg Bv. Arnborg (lb.nr. 13).
Med udgangspunkt i en ha pris på 108.900 kr. som var det høj este bud, da staten i februar 2006
udbød Nørhede Plantage til salg, påstås tilkendt halvdelen af denne pris for de 44,8 ha, hvor der
bliver plejet for det offentlige, 10.000 kr. pr. ha for den øvrige del af ejendommen, 108.800 kr.
pr. ha for areal til parkeringsplads,

og 10 mill. kr. for generel forringelse af ejendommens værdi

med henvisning til forventet nedgang i ejendommens bestand af kronvildt. Der tages i den forbindelse forbehold for senere regulering efter indhentelse af sagkyndig erklæring. I alt påstås
tilkendt 13.463 .894 kr. i erstatning.
Øvrige klagere har navnlig klaget over, at erstatningerne ikke i tilstrækkeligt omfang tager hensyn til de forringede jagtmuligheder.
----- -- --- ----------
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Bemærkninger fra Ringkøbing Amt og Skov- og Naturstvrelsen navnlig til erstatning for landskabspleje
Amtet har anført, at SKAT i Ringkøbing har oplyst, at plantage med udyrkede arealer, hede og
tilgroede arealer - men uden egentlig skov - typisk sælges for mellem 40.000 kr. til 50.000 kr.
pr. ha i området. Prisen kan være større, hvis der er specielle herlighedsværdier. Amtet finder, at
den tilkendte erstatning må anses for rimelig i forhold til, hvad der er tilkendt i lignende fredninger i de senere år, jf. Skov- og Naturstyrelsens "Vejledning om de nye fredningsbestemmelser
naturbeskyttelsesloven",

i

2004.

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har, jf fredningsafgørelsen, side 7 ff, foretaget en foreløbig vurdering af, hvilken indvirkning fredningen, herunder navnlig bestemmelserne om landskabspleje og offentlig adgang og færdsel, kan tænkes at have på kronvildtbestanden i området.
Skov- og Naturstyrelsen

e

er enig med DMU i, at anlæggelse af stier sandsynligvis vil :fa kron-

vildtet til at trække væk fra områder umiddelbart omkring stierne. I betragtning af områdets størrelse.og erfaringer fra andre af Skov- og Naturstyrelsens area1er med kr:onvildt er det imidlertid
usandsynligt,

at kronvildtet

vil blive fortrængt fra det samlede område.

· ,.
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Med hensyn tillandskabsplejen

vurderer Skov- og Naturstyrelsen, at denne ikke udelukkende vil

være negativ for kronvildt et, idet lysnii1.geri den tætte skovbevoksning kan give nye muligheder
for fødegrundlag; uden at muligheden for skjul i nærliggende bevoksning forsvinder. På baggrund afDMUs udtalelse må ejendomme, der berøres væsentligt aflandskabsplejen,

kunne for-

vente at få et forringet j agtudbytte. I sådanne tilfælde vurderes fredningsnævnets erstatning for
forringet jagt at være for lav. Skov- og Naturstyrelsen kan anbefale, at bestemmelserne i § 4 i
fredningsnævnets afgørelse om landskabspleje præciseres, så det kommer til at fremgå, at der
ved udarbejdelse af plej epl aner skal sikres fortsatte bevoksninger som skjul for vildtet.
Skov- og Naturstyrelsen har oplyst, atjagtlejen afhænger af ejendommens størrelse. På små
ejendomme (typisk under 50 ha) kan jagten være usikker, og på meget store ejendomme kan
jagtlejen pr. ha måske også falde lidt, fordi det er store beløb, der kommer i spil. Her lejes jagten
ofte ud til konsortier. Desuden er ejendommene uden for meget forstyrrelse, hvor der både er
skjule- og fødemuligheder, de mest ideelle. Lejen forventes at kunne variere mellem 200 og
1000 kr. pr. ha, men vil mest sandsynligt ligge mellem 350 og 750 kr. pr. ha. Styrelsen har som
eksempel udlejet 1200 ha i et kronvildtområde for 350.000 kr. Denne leje er sandsynligvis i den
lavere ende, både fordi det er store arealer, og fordi styrelsen stiller en række vilkår i forbindelse
med lejen.
---

--

-----------

----

-- --------

----------------

~----- ----

----------

Offentligt tilgængeligt møde den 25. oktober 2006 samt supplerende bemærkninger

På det offentlige møde gjorde flere lodsejere bl.a. gældende, at erstatningen for jagtforringelse er

e

for lavt fastsat. Lodsejerne henviste bl.a. til, at muligheden for jagt og jagtleje var en af de vigtigste parametre ved pris fastsættelsen af ejendommene.
Ejeren af Ib.n.r. 14 ønsker på matr.nr. 33g GI. Arnborg By, Arnborg, at beplante et arealet syd
for udsigtspunktet og nord for søen med juletræer. I modsat fald må der ydes erstatning herfor.

Amtet argumenterede for at fordelingen mellem stat og amt, jf. naturbeskyttelseslovens

§ 49,

stk. 5, bør ændres til 9/1 O til staten. Skov- og Naturstyrelsen var enig i, at fredningen på grund af
de kulturhistoriske og geologiske interesser er afnational betydning, men finder at styrelsen ved
opkøb af arealer mv. yder en så stor indsats vedrørende fredning af området, at den sædvanlige
fordeling bør opretholdes.

5
N atllrklagenævDets

afgørelse

I sagens beh3J."'1dling
har herunder besigtigelse og offentligt tilgængeligt møde den 25. oktober
2006 haT'deltaget 9 afNaturklagenævnets

10 medlemmer: Mikkel Schaldemose (formand), Bent

Hindrup Andersen, Ole Pilgaard Andersen, Marie-Louise Andreasen, Martin GIerup, Leif Hermann, Mogens Mikkelsen, Poul Søgaard og Jens Vibjerg.
Naturklagenævnet har ved anden afgørelse af dags dato truffet afgørelse om fredning af Søby Sø
og Søby Brunkulslejer.
Naturklagenævnet udtaler:
Erstatningen i anledningen af fredningen fastsættes til et beløb, der modsvarer den nedgang i de
enkelte ejendommes handelsværdi, der skyldes de ved fredningen pålagte begrænsninger i rådigheden, jf. naturbeskytte1seslovens § 39, stk. 1.
Grundtakst
Der tilkendes erstatning til de private lodsejere efter nugældende grundtakst på 3.200 kr. pr. ha
og halv ~4t'!1;~tI2<\

---~-----~ ~- --

1.600 pr. ha for arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens-§-16-.

- -- ---------

Tillæg for arealer omfattet af plejebestemmelser

e

F ar arealer omfattet af plej ebestemme1ser stadfæstes fredningsnævnets tillæg på 5.000 kr. pr. ha,
som erstatning for det samlede tab, herunder for jagtforringelse.
Flertallet finder, at tillægget for de arealer, der er omfattet af plejebestemmelser,

der muliggør

fjernelse af vækstlag medvidere, skal forhøjes til 7.500 kr. pr. ha. Mindretallet (Bent Hindrup
Andersen) finder ikke, at der er grundlag herfor.
I overensstemmelse med flertallets beslutning, ydes der herefter et tillæg på 7.500 kr. pr. ha for
de arealer, der er omfattet af pIejebestemm eIser, der muliggør fjernelse af vækstlag mv.
Øvrige af fredningsnævnet tilkendte erstatninger stadfæstes, herunder stierstatning på 30 kr. pr.
Ib.m.

,.

·
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For lb.m. 14 (matr.m. 33g GI. Arnborg By, A.rnborg) gælder, at arealet, der ønskes beplantet, er
omfattet af søbeskyttelseslinjen.

Arealet må således jf. naturbeskyttelseslovens

§ 16 ikke beplan-

tes, hvorfor der i overensstemmelse med pra.1<.sisikke ydes erstatning herfor.
Endelig besluttes det at fastholde den almindelige fordeling af udgifterne til erstatning og godtgørelse med 75% til staten og 25% til amtet (nu Herning Kommune), jf. naturbeskyttelseslovens
§ 49, stk. 3. Der er herved navnlig lagt vægt på Skov- og Naturstyrelsens forudgående erhvervelse af ejendomme inden for fredningsområdet.
Idet fredningsnævnets erstatningsafgørelse

ophæves, fastsættes erstatning em e efter naturbeskyt-

telseslovens § 39, stk. 1, herefter således, idet de beregnede erstatninger oprunde s til hele hundrede:

Lb.
m.
1

--------

2

4

Matr. m.

Ejer

la, In, 1t, del af 1bæ,
AIS Nr. Søbygårds
lee, lcd, 2e, 4h, 4i,
Plantageselskab
4k, 6d, 6ae, 6ah, 6al,
6am, 6av, 6ap, 6ay,
6ax, 6az, 6bæ, 6bz,
6et,-6cu, -6ev;-6cx;- ----- -- -- --- ---- ---- - - - Søby By, Rind.

lbe, Søby By, Rind.

1m, læ, 1ø, lau, 6t,
6ak, Søby By, Rind.

I

Jørgen Jaeobsen

Peer Kurt Knudsen

Erstatning

-~- ---

Erstatning i alt

Grundtakst:
8,960 ha a
1.600 kr.
14.336 kr.
35,325 ha a 3.200 "
113.040 "
Pleje:
76,800 ha a 5.000 "
384.000 "
Stier: --..--- ---- ---- .. --.- -------~-------- 1450 m cl
P-arealer:
6125 m2 cl

30 "

S"

Grundtakst:
1,900 ha cl
1.600 kr.
0,062 ha a
3.200 "
Stier: 250 rn cl
30"

Grundtakst:
26,070 ha cl
13,077 ha cl
Stier: 2010 ID
Pleje:
19,715 ha cl
Særlig pleje:
5,585 ha a

43.500 "
30.625 "
585.501 kr.
585.600 kr.
3.040 kr.
198 "
7.500 "
10.738 kr.
10.800 kr.

1.600 kr.
3.200 "
cl 30 "

41.712 kr.
41.846 "
60.300 "

5.000 "

98.575 "

7.500 "

41.888 "
284.321 kr.
284.400 kr.

. ,.
7
5 .

6

7

6i, 6bb, 6br,
Søby By, Rind.

6ag,6ai,
Søby By, Rind.

10

Gunnar Bjerg Petersen

5a, Søby By, Rind.

-8--- 6ad, 4g,--- - --Søby By, Rind.

9

Jens Lindstrøm Simonsen, Ole Lindstrøm
Simonsen og Thorkil
Friis Hansen med 1/3
til hver

-

-

4e,6bq,
Søby By, Rind.

6ao, Søby By, Rind.

Søren Dybdal D. Nielsen og Henrik Dybdal
D. Nielsen med Y2til
hver.

----- "CharlotleHauge.'

Grundta.lcst:
14,862 ha S.
31,410 ha S.
Stier: 1840 m
Pleje:
0,685 ha S.
Særlig pleje:
8,715 ha S.

1.600 kr.
3.200 "
S. 30 "

23.779 kr.
100.512 "
55.200 "

5.000 "

3.425 "

7.500 "

65.363 "
248.279 kr.
248.300 kr.

Grundtakst:
1.600 kr.
9,000 ha i
8,060 ha i
3.200 "
Stier: 880 m a
30 "
Pleje:
8,095 ha li
5.000 "
Særlig pleje:
1,105 ha a
7.500 "

Grundtakst:
}3,065 ha S.
Pleje:
11,100 ha S.

Grundtakst:
1,824 ha S.
22,552 haS.
Pleje:
22,000 ha S.
Stier: 1020 m

Grundtakst:
9,137 ha S.
5,345 ha li
Pleje:
1,600 ha i
Tillæg

.

40.475 "
8.287 "
115.354 kr.
115.400 kr.

3.200 kr.

105.808 kr.

5.000 "

55.500 "
161.308 kr.
161.400 kr.

------ --------GfulldtaKSt:-0,567 ha i 3.200 kr.
Pleje:
10,400 ha i 5.000 "
Stier: 170 ID a
30 "

Niels Erik Meldgaard
Nielsen med 2112,
Henny Meta Jørgensen
med 3/12, Frank Vestergaard med 2112,
Jens LM. Frellsen
Kjems med 2/12 og
Mogens Harring 3112.
Kjærsgaard og Nielsen
NS.

14.400 kr.
25.792 "
26.400 "

1.600 kr.
3.200 "
5.000 "
S. 30 "

1.600 kr.
3.200 "
5.000'"

-

-~-

-

-

,-

,

1.814 kr.
52.000
5.100
58.914
59.000

"
"
kr.
kr.

2.918 kr.
72.166 "
110.000 "
30.600 "
215.684 kr.
215.700 kr.
14.619 kr.
17.104 "
8.000 "
100.000 "
139.723 kr.
139.800 kr .

o
o

12

13

9br, GI. At.-nborgBy,
Arnborg.

9bn, og dele af 32a,
GI. Arnborg By,
Arnborg.

Karen Gerluff Grøfl..ne
og Ole Peder Grønne
med ;Iz til hver.

Finn Poulsen.

33g, GI. Arnborg By,
Arnborg.

Jan Gerner Pedersen
-

- -15 -. -32q, GL-Arnborg By; -- Sussi L-Pedersen-- - ..-Arnborg.

16

17

19

22h, 26s, 26g,
GI. Arnborg By,
Arnborg og
4f, Se, 6n, 60, 6bt, 6g,
40, 6cr, 4q,
Søby By, Rind.
4a,4m, 41, 6a, 6bh,
Søby By, Rind.
26e,26aa,
GI. Arnborg By,
Arnborg og
1li, Søby By, Rind.

6.765 kr.
57.562 "

1.600 kr.
3.200 "

a

42.500
27.900
134.727
134.800

5.000 "
30 "

Grundtakst:
107,885 ha a 3.200 kr.
Stier: 930 m a
30 "
P-arealer:
5"
805 m2 a
Pleje:
16,800 ha cl 5.000 "
Særlig pleje:
28,000 ha a 7.500 "

.
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Grundta2<st:
4,228 ha a
17,988 ha a
Pleje:
8,500 ha a
Stier: 930 m

Grundtakst:
9,483 ha a
Pleje:
6,900 ha a
Stier: 360 ID

a

a

4.025 "
84.000 "
210.000 "
671.157 kr.
671.200 kr.
30.346 kr.

5.000 "
30 "

34.500
10.800
75.646
75.700
---

-

"
"
kr.
kr.

.-

3.200 kr.

22.746 kr.

5.000 "
30 "

3.000
7.800
33.546
33.600

Mi~øministeriet
v/Fe1dborg Statsskovdistri...1ct.

Der tillægges ikke erstatning.

Direktoratet for FødevareErhverv

Der tillægges ikke erstatning.

Dong Energy GenerationAJS

Grundtakst:
5,347 ha a
20.568 haa
Pleje:
15,100 ha a
Stier: 630 m

1.600 kr.
3.200 "

a

345.232 kr.
27.900 "

3.200 kr.

GfUridtakst: - ------ ---7,108 ha a
Pleje:
0,600 ha a
Stier: 260 ID

".
"
kr.
kr.

5.000 "
30 "

"
"
kr.
kr.

8.555 kr.
65.818 "
75.500
18.900
168.773
168.800

"
"
kr.
kr.

-

.

,

9

20

3a, Søby By, Rind.

Søby Brun,.1<ulsrnuseurn.

21

22

23

6cm, Søby By, Rind.

6s, Søby By, Rind.

Jens Lindstrøm Simonsen, Ole Lindstrørn
Simonsen og Thorlål
Friis Hansen med 1/6
til hver og Svend Aa.
Kristensen med 3/6.
Daugaard D. Nielsen

Se,5h,
Søby By, Rind.

-- ---- -- --- ~--

24

Den selvejende institution Søby Brunkuls
Museum.

---

~----

-

Del af 54a, Arnborg
By, Arnborg

-

--

-----------

-

- -

' Grundtakst:
9,587 ha li
3.200 kr.
Pleje:
0,700 ha li
5.000 "
Stier: 150 rn li
30 "
P-arealer:
3600 m.2 cl
5"

3.500 "
4.500 "
18.000 "
56.678 kr.
56.700 kr.

Grundtakst:
3.200 kr.
1,413 ha li
Pleje:
4,400 ha li
5.000 "
Stier: 250 m li
30 "
P-arealer:
625 m2 a
5"

4.522 kr.
22.000 "
7.500 "
3.125 "
37.147 kr.
37.200 kr.

2.000 kr.

Minimurnserstatning

Grundtakst:
3.200 kr.
3,565 ha a
--~-- ---- Pleje:- ..--_...._- __
3,700 ha a
5.000 "
Stier: 300 ID li
30 "
P-arealer:
5"
150 m2 a

Christen Grøndal Bjerre.

30.678 kr.

o.

-

-

___

Grundtakst:
0,328 ha a
3.200 kr.
Pleje:
0,300 ha a
5.000 "
Stier: 140 m cl
30 "

Erstatning i alt
De tilkendte erstatninger forrente s efter naturbeskyttelseslovens

11.408 kr.
o

-

-- -

----

750 "
39.658 kr.
39.700 kr.
1.056 kr.
1.500
4.200
6.756
6.800

3.046.900 kr.
§ 39, stk. 3, fra den 30. juni

2005 (datoen for fredningsnævnets afgørelse) med en årlig rente, der svarer til den enhver tid
gældende diskonto.

~-~

18.500 "
9.000 "

"
"
kr.
kr.
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Fredningsnævnet har tilkendt en række ejere godtgørelse for sagkyndig bistand på i alt
163.3l~,50 kr., der er udbetalt.
I godtgørelse for sagkyndig bistand for sagens behandling for Naturklagenævnet t:i:lkendes der
lodsejerne, lb.nr. 1,2,4,5,6,

7, 8, 9, 12, 14, 15,22, og 23, repræsenteret af advokat Sv. E. Al-

brechtsen 60.000 kr. inel. moms, der udbetales til advokat Sv. E. Albrechtsen.
Tillodsej er, lb.nr. 10, repræsenteret af advokat Poul Johansen tilkendes der i godtgørelse 11.250
kr. inel. moms, der udbetales til advokat Poul Johansen.
Endelig tilkendes der lodsejer, lb.nr. 13, repræsenteret af advokatfirmaet Dahl 28.125 kr. inel.
moms, der udbetales til advokatfirmaet.
Af den samlede erstatning på 3.046.900 kr. samt rente og tillagt omkostningsbeløb på 99.375 kr.
udreder staten ved Miljøministeriet 75% og Herning Kommune 25%, jf. naturbeskyttelseslovens
§ 49, stk. 3.

Naturklagenævnets afgørelse om erstatningsudmålingen
påklages til Taksationskommissionen
_

0

kan efter naturbeskyttelseslovens

§ 45

af de ejere, der har indbragt fredningsnævnets afgørelse for

~a!:I!~~genæ~_n_~~,_~.1_~e~
~~r_h~~s_~~~~?-~~~~~ ~~~!:.~_~~en~~~! ~~ __
~~~!p'~!_~~~~~gs!?_e-=stemmelserne eller nedsat erstatningen. Afgørelsen kan tillige påklages af Herning Kommune og
-o

af Miljøministeriet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, Naturklagenævnets

Klagen skal indgives skriftligt til Naturklagenævnet,

afgørelse er meddelt den klageberettigede.

Frederiksborggade

der videresender klagen til Taksationskommissionen.

På Naturklagenævnets

vegne

Mik.1celSchaldemose
viceformand

15, 1360 København K,

_.

_-o

__
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Fredning af

Søby Sø og
Søby Brunkulslejer
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RETTEN l HERNING, 2. AFDELING
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NET

Erstatningssummer er påklaget til
Naturklagenævnet og afgjort ved
Taksationskommissionen.
Se NKN-111-00012, klik her
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Den 30. juni 2005 blev i sagen
R.A.F.8/01

Fredning af Søby Sø og Søby Brunkulslejer
i Herning korinnune, Ringkjøbing Amt

afsagt sålydende

KENDELSE:
Herning Kommune og Ringkjøbing Amt fremsatte den 31. januar 2001 overfor Fredningsnævnet for Ringkjøbing Amt forslag til fredning af Søby Sø og Søby Brunkulslejer, for at det
fortsat skal være muligt at opleve det smukke og afvekslende landskab i lejerne.
Efter afholdelse af besigtigelse og efterfølgende offentligt møde med fredningsnævnet den
19. marts 2001, har sagsrejseme, Herning Kommune og Ringkjøbing Amt, udarbejdet et revideret forslag til fredning af Søby Sø og Søby Brunkulslejer.
I det reviderede fredningsforslag anføres b~andt andet:
"I forbindelse med udarbej delse af det reviderede fredningsforslag er der afholdt en række
møder med repræsentanter for de lodsejere, som har ønsket at drøfte forslaget med sagsrejserne. Samtidig er der indsamlet oplysninger om sætninger og skred i Søby Brunkulslejer til
brug for udarbejdelse af ændret forslag til stiforløb og anlæg af publikumsfaciliteter.

Baggrunden
Brunkulslejerne i Søby udgør sammen med Søby Sø et af Herningegnens smukkeste og mest
spændende landskaber.
Den rene og klarvandede Søby Sø danner sammen med Danmarks største brunkulslejer et
område fuldt af naturværdier og smukke landskaber, der samtidig fortæller om brunkulsgravningens dramatiske historie under og efter 2. verdenskrig. Der er gravet brunkul mange
steder i Midtjylland. I næsten 300 forskellige graveområder er i alt 3000 ha tidligere flade
marker, heder og plantager omgravet og ændret til mosaikker af søer, bakker og småskove.
Den største koncentration af tidligere brunkulslejer - godt en tredjedel af de omgravede arealer - ligger ved Søby, hvor brunkul sgravningen samtidig er sket i så store dybder, at de allerstørste brunkulssøer og -tipper er efterladt her. I Søby området ophørte brunkulsgravningen i
1971 - som det sidste sted i Danmark.
I Søbylejeme er bevaret enkelte af de mange små arbejderboliger, som husede de 3-4000 arbejdere, som var beskæftiget i lejerne under og efter 2. verdenskrig. I nogle af de tidligere arbejderboliger findes "Brunkulsmuseet" , der drives delvis af frivillig arbejdskraft, og som årligt har ca. 20.000 besøgende.
Umiddelbart efter gravningens ophør lå brunkulslejerne hen som nøgne, forblæste sandtipper
adskilt af utallige små og større søer med brunt og surt vand. Nogle af lejerne blev hurtigt
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plantet til med nåletræ, mens andre fik lov at passe sig selv. Efterhånden vandrede naturen
ind over sandtipperne og ud i søerne, og nu - kun ca. 30 år efter gravningens ophør - er langt
størstedelen af de nøgne, forblæste sanddynger dækket af vegetation.
I dag fremtræder Søbylejerne som en mosaik af søer, græs- og lyngklædte sletter, nåletræsplantager og selvsået fyr-, birke- og pilekrat. Kun ganske få af de mest ugæstfri sandtipper
ligger fortsat nøgne hen og viser meget illustrativt, hvordan vind og vejr former et landskab
inden laver, mosser og græsser får hold på jordoverfladen.
Allerede inden brunkulsgravningen ophørte, blev der midt i området som forsøg plantet træer
og buske fra hele verden for at undersøge, om disse planter kunne trives i de omgravede områder. Området - kaldet Ørkenarboretet - fremtræder nu som overvejende løvskov.
Både under og efter brunkulsgravningen har Søbyområdet været et af Herningegnens meget
søgte udflugtsmål. Det farlige arbejde og det barske liv, der udfoldede sig i og omkring lejerne, har givet stof til bøger og film, ligesom det dramatiske landskab med op til 25 meter høje
sanddynger - og lige så dybe huller - har tiltrukket mange besøgende. Efterhånden som lejerne er vokset til og er blevet en spændende og meget afvekslende "natur", har områdets naturværdier og landskabelige værdier også tiltrukket mange besøgende. Også sammenhængen
med Søby Sø, der er et af egnens bedste badesteder og samtidigt har et rigt dyre-, plante- og
fugleliv, har tiltrukket mange besøgende. I Hernings information til egnens turister' spiller
Søbylejeme en væsentlig rolle .
.Søby Sø er ikke opstået i forbindelse med indvinding af brunkul. Søen er formodentlig dannet i et "dødishul" efter sidste istid. Søby Sø er en af Danmarks reneste søer. Undervandsvegetationen i søen er meget artsrig og veludviklet, og søen hører til blandt de mest arts- og vegetationsrige danske søer. I regionplanen for Ringkjøbing amt er søen højt målsat som et naturvidenskabeligt interesseområde og som en sø, der skal kunne anvendes til badning.
Amtets undersøgelser fra 2000 viser, at søen rummede 28 arter af undervandsplanter, som
vokser ud til en dybde af 4 meter. Undervandsvegetationen er meget artsrig og varieret, idet
den både rummer grundskudsarter tilknyttet den næringsfattige lobelie sø og langskudsplanter
fra den mere næringsrige vandakssø. Flere af arterne er sjældne i Danmark. To arter (sortgrøn
brasenføde og flydende kogleaks) er med på Miljø- og Energiministeriets rødliste 1997 over
sårbare og sjældne arter, og fire arter (tvepibet lobelie, strandbo, nåle-sump strå og hår-tusindblad) er med på gullisten over "opmærksomhedskrævende" arter.
I en rapport udarbejdet af Dimsk Ornitologisk Forening (DOF) fra 1991 er der i området ved
Søby Sø og søerne i Søby Brunkulslejer registreret i alt 115 forskellige fuglearter. Ornitologisk set vurderes området som særegent. De gennemførte undersøgelser viser klart, at der her
er tale om et område, der har stor betydning for fuglelivet. Området huser bl.a. mange vådfuglearter, der kun vil være i et sådant område, såfremt de får mulighed for tilstrækkelig ro
og plads, hvilket vurderes at være tilgodeset i Søbyområdet. Med på rødlisten over truede
fuglearter som findes i Søbyområdet er bl.a. følgende ynglefugle: Lille præstekrave, sorthalset lappedykker. Desuden er der observeret følgende trækfugle i området: Stor tornskade,
svaleklire og hedelærke.
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Den lille præstekrave er der kun ca. 200 par af i Danmark, hvoraf mindst et ynglepar er observeret i Søbyområdet. DOF anbefaler, at der foretages rydning, da den trives bedst på åbne
og sandede områder.

Østdeponi og Askedeponi

Østdeponi
Få år efter brunkulsgravningens ophør - i 1979 - blevet forladt leje ved Søbyområdets vestgrænse udlagt til en kontrolleret losseplads kaldet "0stdeponi".
I 1992 blev Østdeponis· område udvidet. Samtidig blev der fastsat regler for deponeringen af
affald, som sikrede, at områderne blev efterladt som et "nyt" landskab, der ikke skæmmede
Søbyområdet, men kunne indgå som et led i den fremtidige brug af området også til friluftsformål.
Lokalplanens formål for 0stdeponi er at udlægge arealer til deponeringsformål, kontrolleret
losseplads, sikre mulighed for udbygning af eksisterende losseplads med diverse specialdepoter, sikre udlæg af arealer med henblik på etablering af affaldsbehandlingsanlæg, herunder
genanvendelse, komposteringsanlæg samt etablering af installationer med henblik på gasindvinding, slaggebehandling, samt omlastning og oplagring af affald. Endvidere har lokalplanen til formål at sikre, at der i driftsperioden træffes foranstaltninger til afskærmning af området for at undgå støj-, støv- og lugtgener fra området, og at området efter endt brug bliver
retableret efter godkendt plan, som skal sikre et spændende og varieret landskab med rekreative muligheder på dele af arealet og sikre, at anlæg til gasindvinding, omlastning og behandling af affald kan fortsætte efter retablering af lossepladsområdet.
Ifølge lokalplanen kan der etableres op til 38 meter høje bakker på 0stdeponi's arealer.
Det har i hele perioden været forudsat, at brugen til losseplads var tidsbegrænset. Ringkøbing
Amt er i forbindelse med regionplanlægningen i færd med at udpege etableringsmuligheder
til en kontrolleret losseplads, som skal afløse 0stdeponi. 0stdeponi lukker som losseplads
senest juli 2009, men der forventes fortsat at være aktiviteter vedrørende genanvendelse af
affald på en del af området, der ligger uden for fredningen.
.

Askedeponi
I 1982 blevet tilgrænsende areal udpeget til oplagsplads for flyveaske fra kraftværker kaldet
"Askedeponi" .
Lokalplanen for Askedeponi har til formål at sikre mulighed for deponering af flyveaske,
slagge og slam fra kraftvarmeværker, sikre mulighed for tilkørsel til området og sikre, at der i
driftsperioden træffes foranstaltninger for at imødegå støvgener på og omkring deponiet samt
foranstaltninger til afskærmning af området og at sikre arealet efter endt brug far et sådant
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udseende, at det kommer til at harmonere med det omgivende terræn. Ifølge lokalplanen kan
der etableres en 15 meter høj bakke på Askedeponi' s arealer.
I og med at Herningværket er ophørt med at fyre med kul, er tilførslerne af kraftfyldaske til
depotet stoppet, og depotet på Askedeponi er lukket for yderligere tilførsel. Det er muligt at
genudgrave flyveasken med henblik på genanvendelse.

Debatoplæg fra 1986
I fortsættelse af region- og kommuneplanlægningen indgik den daværende Fredningsstyrelse,
Ringkøbing Amt og Herning Kommune i 1984 i en særlig planlægning for Søbyområdet udført af firmaet "Gruppen for By- og Landskabsplanlægning"
Planlægningen
Søbyområdet.

resulterede i et debatoplæg om den fremtidige beskyttelse og benyttelse af

I debatoplægget foresloges det bl.a.:
l) at der skal passes godt på det særligt dramatiske landskab - de nøgne tipper,
2) at der skal passes på de naturhistoriske værdier - særlig ved Søby Sø - og på de kulturhistoriske værdier ved museet,
3) at forholdene omkring museet skal forbedres,
4) at der - i sikre områder - skal laves et net af stier og veje, og at der skal enkelte udsigtstårne op,
5) at der skal søges tyndet ud i plantagerne,
6) at landbrugsarealerne

skal sikres,

7) at brugen aflossepladseme

skal afsluttes, og de efterlades som et spændende landskab.

Debatoplægget lagde op til, at stat, amt og kommune skulle søge at købe flere arealer i Søbyområdet, og at de samme myndigheder skulle søge at indgå aftaler med lodsejerne om pleje af arealerne og udlæg af stier m.v.
Debatoplæggets forslag er siden 1985 fulgt op på følgende områder:
• Der er indgået aftale med den nye ejer af Lb. nr. 5 om bevaring af dele af de nøgne tipper
i den nordøstlige del af Søbylejet. Samtidig er der indgået aftale med ejeren om en vandresti langs med jernbanen og gennem dele af området.
• Der er indgået aftale med ejeren af Lb. nr. 10m adgang til at bade i Søby Sø.
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• Brunkulsmuseet i Søby har med støtte fra Herning Kommune udvidet udstillingerne og
formidlingen også andre steder end ved museet. Samtidig har museet med støtte fra Herning Kommune købt Voldsgård, hvis jorder museet hidtil har lejet til sine udstillinger og
andre aktiviteter.
• Skov- og Naturstyrelsen har i de statsejede arealer (Bjerre Plantage) i områdets sydøstlige hjørne afmærket en vej for kørende og cyklende færdsel og har etableret et udsigtspunkt på Søbylejernes højeste punkt.
• Herning Kommune har udarbejdet en lokalplan for 0stdeponis område som sikrer, at arealerne efter endt brug efterlades som et "spændende landskab" egnet til friluftsformål
f.eks. vintersport.
• Herning Kommune har indgået aftale med Fødevareministeriet
tursti fra Brunkulsmuseet til et udsigtspunkt ved Søby Sø.

om etablering af en na-

Udviklingen i Søbyområdet
En undersøgelse foretaget af Skov- og Naturstyrelsen af de nuværende naturforhold i samtlige tidligere brunkulslejer i Midtjylland viser, at mellem 50 og 60 % af de i alt ca. 3000 ha
omgravede arealer nu er bevoksede med skov - helt overvejende nåleskov. Ca. 15% af arealerne består af ca. 700 små og større søer, mens et tilsvarende areal ligger som åbne sletter
bevokset med lav, mos, lyng og græs. Mindre end 10% af områderne ligger fortsat nøgne
hen.
Udviklingen fra nøgne sandtipper til nu overvejende bevoksede arealer er sket dels ved beplantning, som blev krævet i forbindelse med tilladelserne til gravningen, dels ved naturgenopretning i form af udjævning, kalkning og gødskning fulgt op af beplantning og tilsåning på
steder, hvor lejerne har givet anledning til sandflugt og skadeligt afløbsvand. Udover disse
aktiviteter har naturen selv hjulpet til ved den naturlige "succession", der betyder, at først lav
og mos, siden græs og lyng og til sidst træer vandrer ind og ændrer arealerne til overdrev og
senere skov og krat.
Forholdene i Søbyområdet viser en nogenlunde tilsvarende fordeling mellem nøgne, åbne og
tilgroede arealer.
Hvis der ikke foretages nogen form for landskabspleje, vil de nøgne tipper og de åbne sletter
gro til, og området i løbet af de næste 30 - 40 år blive til nåleskov. Herved vil mange af de
nuværende smukke udsigter, de dramatiske nøgne tipper og det spændende plante- og dyreliv, der er knyttet til de åbne sletter, forsvinde.

Skred og sætninger i Søby Brunkulslejer
I brunkulsperioden og lang tid efter gravningens ophør, er der sket skred og sætninger i Søby
Brunkulslejer. Søer er forsvundet og andre er opstået. Desuden vidner udblæsningshuller hvor materialer fra undergrunden er kommet op - om disse skred og sætninger. I områder kan
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også bevoksningen med skråtstillede eller nedsunkne træer afsløre, at der er sket skred og
sætninger.
Der findes ingen fuldstændig fortegnelse over de skred og sætninger, som er sket i Søby
Brunkulslejer. Der kan heller ikke gives noget endeligt bud på, hvor i området eventuelle
fremtidige vil finde sted. I tidens løb er mennesker omkommet som følge af skred, ligesom
materiel og andet er forsvundet.
I forbindelse med udarbejdelse af det reviderede fredningsforslag er der rettet henvendelse til
lodsejerne m.fl. for at kortlægge de skred og sætninger, som er observeret i området. På kortbilag 4 er alle disse indberettede skred og sætninger angivet.
På stejle skrænter langs dybe brunkulsgrave og på de helt sønære arealer vurderes risikoen
for skred at være størst. Der er dog også registreret sætninger og skred på arealer, som ikke
ligger i tilknytning til områdets søer. Søbredder, der minder om strandbredder med hvidt
sand opstået som følge af skred eller udvaskning, vurderes derfor at være usikre.
Selvom store arealer i Søby Brunkulslejer har været omgravet, findes der også mange arealer, som anses for at være sikre. Det er områder, hvor der aldrig har været gravet, og undergrunden derfor anses for at være stabil.
De i fredningsforslaget medtagne forslag til stier og fremtidige stier m.m. vil være et supplement til naturbeskyttelseslovens almindelige bestemmelser om offentlig adgang til naturen og
er udlagt under hensyntagen til sikkerheden.
Der findes i den centrale del af Søby Brunkulslejer et spændende og sammenhængende område, som er medtaget i forslaget, og som ønskes plejet ved udførelse af landskabspleje, da
det ligger i tilknytning og kan ses fra området ved Østdeponi. Herfra vil der efter endelig retablering kunne skabes et fint udsigtspunkt mod øst over dette område. Når de fremtidige stier er medtaget, hænger det bl.a. sammen med, at der på lang sigt - når området vurderes som
sikkert - evt. kan skabes en stisammenhæng fra den centrale del af Søby Brunkulslejer over
statens arealer til det fremtidige udsigtspunkt ved Østdeponi.

Geologiske interesser
De geologiske lokaliteter ved Søby - Fasterholt er af så stor betydning, at de er medtaget
blandt de Nationale Geologiske Interesseområder. Det drejer sig ikke kun om selve lagene
med brunkul, men også de tertiære ler- og sandlag, som ligger ovenpå.
Efter ophør af gravningen er de geologiske profiler imidlertid enten skjult under grundvandsspejlet, eller de er tilskredet og tilvokset, så det er uhyre vanskeligt - de fleste steder umiqdelbart umuligt - at studere lagene. For den bredere offentlighed er det nok selve lagene med
brunkul, der har den største interesse. Det er desværre disse lag, som nu ligger under grundvandsniveau og derfor er utilgængelige uden sænkning af grundvandsstanden. For geologer
er også de øvrige tertiære lag vigtige at studere. De udgør en lille, men betydningsfuld brik i
det store puslespil det er at l,ldredehistorien om Danmarks undergrund, ikke bare på land men
også den del, der ligger under Nordsøen.
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Foruden de tertiære lag byder området også på muligheden for at se nutidige geologiske processer udspille sig på områdets tilbageværende og næsten nøgne og omgravede jordmasser.
Her dannes for eksempel fine errosionskløfter og skredstrukturer.
Der er derfor også grunde til at bevare eller retablere et eller flere geologiske profiler, der tilsammen illustrerer mest mulig af den geologiske lagserie.
De to tilbageværende ørkenlandskaber i Søby Brunkulslejer minder i miniature om det landskab, som er kendt fra cowboy- og westernfilm.

Fasterholtgårdlejet
Ringkjøbing Amt nedlagde i marts 2000 forbud efter naturbeskytte!sesloven mod at sprede
kompost på et område ved Fasterholtgård med henblik på at hindre sandflugt og skabe vækstlag for græs og træer.
Amtet meddelte samtidig ejeren, at man sammen med Skov- og Naturstyrelsen og Herning
kommune ville arbejde på en plan for beskyttelsen og den rekreative brug af lejerne og overveje, om der skulle rejses fredningssag for lejerne eller dele heraf.

Plangrundlaget og eksisterende beskyttelse.
I Ringkjøbing Amts regionplan 2001 er området udpeget som et naturområde, der indeholder
værdifulde naturarealer, bevaringsværdige landskaber og kulturhistoriske værdier. Det fremgår også af planen, at amtet udfører naturgenopretning og naturpleje, der har tre hovedformål: Sikring af en række vigtige naturtyper samt plante- og dyrearter, fastholdelse og genskabelse af en række værdifulde landskaber og udsigter, samt forbedring af befolkningens
muligheder for at komme ud og opleve naturen.
I henhold til regionplan 2001 skal udpegede naturområder friholdes for byudvikling, ny bebyggelse, råstoflndvinding og etablering af større tekniske anlæg, med mindre det kan sikres,
at problemer vedrørende beskyttelsesinteresserne kan løses tilfredsstillende. Beskyttelsesinteresserne skal i øvrigt tillægges høj prioritet ved interesseafvejninger.
I Hernings kommuneplan er Søbyområdet udlagt som jordbrugsområde med frilufts- eller naturinteresser .
0rkenarboretet, der udgør ca. 30 ha, har været udlagt som vildtreservat med adgangsbegrænsninger. Bekendtgørelsen herom er nu ophævet.
En del af arealerne er beskyttede efter Lov om naturbeskyttelse, § 3 om beskyttede naturtyper. Det gælder søer, moser, heder m.v.
Nogle af arealerne er beskyttede efter Lov om naturbeskyttelse, § 16 og § 17 om beskyttelseslinier ved søer, åer og skove.
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Formålet med sikring af Søby Sø og Søby Brunkulslejer
Søby Sø og Søby Brunkulslejer er ikke truet af yderligere råstof gravning og bebyggelse, idet
de generelle regler i lovgivningen kan sikre søen og lejernes naturværdier mod sådanne ændringer.
Hvis der ikke udføres landskabspleje til sikring og fastholdelse af åbne arealer og udsigter vil
både de naturmæssige og ved brunkulsgravningen kulturskabte og afvekslende landskaber
langsomt gro til. Uden påvirkning vil området til slut udgøre en egentligt skov fremkommet
gennem en naturlig succession. Et af formålene med fredningen er derfor at skabe mulighed
for, at der på dele af arealerne kan udføres landskabspleje, hvorved de nøgne arealer, udsigter
og det afvekslende landskab ved Søby Sø og i brunkulslejerne med brunkulssøer, åbne arealer og tilplantede områder fastholdes og sikres også for vore efterkommere.
Sikring af området gennem fredning har endvidere til formål at regulere den lovlige færdsel i
området jfr. bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven.
Et andet af fredningens formål er at skabe mulighed for at formidle natur- og kulturværdier
og via udlæg af stier i området at lette offentlighedens adgang til dele af det seværdige og afvekslende landskab.
Ovennævnte samt nogle af de ønsker for lejernes fremtid, som allerede i 1984 blev fremsat
fra staten, amtet og kommunen i debatoplægget for Søbylejerne, og som ikke endnu er realiseret, kan imidlertid ikke fremmes alene ved administration af den generelle lovgivning.
Debatoplægget pegede da også på, at ønskerne kunne fremmes, ved at myndighederne købte
flere af arealerne eller ved, at der blev indgået aftaler med lodsejerne.
Det er således summen af de geologiske, landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige og
rekreative interesser som gør, at sagsrejserne har udarbejdet dette forslag for fredning "af Søby Sø og Søby Brunkulslejer.
Hvis det fortsat skal være muligt at opleve det smukke og afvekslende landskab ved Søby Sø
og i lejerne og samtidig forestille sig, hvorledes landskabet er formet af brunkulsgravningen,
skal det derfor sikres:
1) at de åbne arealer og udsigter ikke gror helt til som skov. I lejerne vil det fortrinsvis ske
med nåletræ
2) at de nøgne arealer bevares så længe som muligt - og i alt fald ikke aktivt omdannes til
skov
3) at de geologiske profiler bevares og sikres
4) at adgangen til at færdes i området forbedres med stier for gående og cyklende på steder,
hvor der ikke vurderes at være risiko ved at komme."
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Nævnets sagsbehandling.
Efter modtagelsen af det oprindelige fredningsforslag blev der indrykket sædvanlig annoncering i Statstidende og Herning Folkeblad.
Fredningsnævnet afholdt endvidere et offentligt møde den 19. marts 2001. Mødet startede
med en besigtigelse af de af forslaget berørte arealer og fortsatte på Hotel Eyde i Herning.
Efter det offentlige møde anmodede Fredningsnævnet sagsrejserne om at tage kontakt til
lodsejerne for gennem en forhandling at søge tilpasset fredningsforslaget, så flest mulige ønsker fra lodsejernes side kunne imødekommes. Efter en møde- og forhandlingsrunde udarbejdede fredningsrejserne det nu foreliggende reviderede fredningsforslag, som nævnet modtog den 19. april 2002.
På opfordring fra fredningsrejserne afholdt Fredningsnævnet et nyt offentligt møde den 20.
marts 2003 på Hotel Eyde i Herning. På mødet blev det reviderede fredningsforslag drøftet.
Da fremtidigt byggeri i vidt omfang vil være i strid med fredningen, har nævnet fundet det
hensigtsmæssigt at få fastlagt, hvilke bygninger, skure, jagthytter, o.lign., der er placeret indenfor det fredede område på fredningstidspunktet. Nævnet bad derfor fredningsrejserne om
at lave en registrering af alle bygningsværker m.v .. Registreringen dateret august 2003 er
vedhæftet fredningskendelsen som bilag.
Lodsejere konstaterede i foråret 2003 nye skred og sætninger. Efter anmodning fra lodsejerne
foretog nævnet en besigtigelse af disse nye skred den 19. juni 2003.
Advokat Sv. E. Albrechtsen har på vegne en række lodsejere anmodet nævnet om at afvise
sagen eller udsætte sagsbehandlingen, i hvert fald til 0stdeponi er afviklet og retableret senest juli 2009.
Fredningsnævnet finder uanset lodsejernes protester, at fredningssagen bør fremmes. Det forslag, der nu foreligger er så gennemarbejdet, at der ikke er grundlag for at udsætte sagsbehandlingen i op til 4 år. Selvom der fortsat kan forventes skred og sætninger i området, finder
nævnet, at der ved fastlæggelsen af stiforløbet er taget passende hensyn til publikums sikkerhed. Det kan i en række år være farligt at færdes i visse af de fredede arealer, men publikum
kan ved skiltning advares og færdes i øvrigt på 'eget ansvar.
En række ønsker fra lodsejere om ændringer i fredningsbestemmelserne er i vidt omfang
imødekommet. Nævnet har dog ikke fundet det muligt at imødekomme alle ønsker.
Under nævnets behandling af erstatningskrav fremsatte Østdeponi AmbA et erstatningskrav
på 1.000.000 kr. med tillæg af moms, hvilket skulle svare til selskabets meromkostninger
som følge af fredningen. Herning kommune fremsatte endvidere i efteråret 2004 forslag til en
ny lokalplan for et areal, der omfattede den del af det foreslåede fredede areal, som var ejet af
0stdeponi AmbA. Under forhandlingerne om erstatningskravet har 0stdeponi AmbA nedsat
erstatningskravet til 150.000 kr. med tillæg af moms. Nedsættelsen forudsætter en omformu-
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lering affredningsforslagets § 9. Denne omformulering medfører blandt andet, at arealerne er
anlagt til friluftsformål senest i 2025.
Da nævnet finder, at det ikke er hensigtsmæssigt at medtage bestemmelser om etablering af
arealer med så lang en tidshorisont som 20 år frem, og da arealet er reguleret dels af den til
enhver tid gældende lokalplan dels af den miljøgodkendelse, der er grundlaget for virksomheden, har fredningsnævnet besluttet at lade arealet helt udgå af fredningen.
Afgrænsningen af det af fredningsforslaget omfattede område er vist på det vedlagte kort og
ejerfortegnelse.

Fredningsnævnet

udtaler:

Da fredningsforslagets formål må anses for at være omfattet af Naturbeskyttelseslovens
finder et enigt nævn, at betingelserne for at frede området er til stede.

§ l,

Der fastsættes for fredningen følgende fredningsbestemmelser:

§ 1. Formål.
Fredningens formål er, at områdets naturmæssige, landskabelige værdier samt kulturværdierne søges bevaret eller forbedret.

Fredningen har også som et formål at forbedre offentlighedens adgang til de dele af områderne, hvor det vurderes at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt og foreneligt med naturværdierne.
For at fastholde dette mål er det vigtigt, at der inden for fredningen gennem en aktiv indsats
udføres landskabspleje og naturgenopretning for at fastholde, sikre og genskabe områdets
nøgne og ørkenlignende områder længst muligt, de geologiske profiler samt de åbne og delvis tilgroede hede- og overdrevslignende arealer og brunkulstipperne. Hvis der ikke gøres en
indsats, vil disse arealer langsomt gro fil med træer og buske.
Endvidere er
lagte stier til
til med træer
den at opleve

det vigtigt, at også udsigter og indkig fra brunkulstipper, offentlige veje og ansøerne og det kulturskabte landskab bevares og genskabes, så de ikke helt gror
og buske. På den måde vil besøgende i området få mulighed for også i fremtidette storslåede og særlige kulturlandskab i tilknytning til Søby Sø.

Det forhold, at søer samt øvrige arealer inden for fredningen er beskyttet efter anden lovgivning eller er ejet af offentlige myndigheder, er ingen sikring eller beskyttelse nok i sig selv
imod den igangværende tilgroning af området. Eksisterende lovgivning indeholder f.eks. ikke
bestemmelser om, at der er pligt til, at der aktivt skal gøres en indsats gennem landskabspleje
for at bevare og sikre områdets landskabelige og naturmæssige værdier.
Ved etablering af stier og øvrige publikumsfaciliteter gives besøgende bedre mulighed for på
en reguleret måde at færdes, opleve og opholde sig i området.
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§ 2. Bebyggelse og terrænændringer

.

Der må ikke ske ombygninger, tilbygninger eller yderligere bebyggelse herunder opføres
skure, anlægges motorbaner, campingpladser eller lignende i området bortset fra bygninger
og anlæg, der tjener Brunkulsmuseets drift og formidling samt de i § 5 og § 6 nævnte stier og
publikumsfaciliteter vedr. den rekreative brug af området. Fredningen skal dog heller ikke
være til hinder for, at virksomheden på lb. nr. 10 kan videreføres rentabelt, hvorfor det ikke
vil være i strid med fredningen at nedrive de gamle produktionsbygninger og erstatte disse
med nye.
Fredningsnævnet kan derudover give tilladelse til om- og tilbygning af eksisterende og lovligt byggeri under hensyntagen til den bestående arkitektur og områdets karakter. Ejeren af
lb. nr. 5 kan derudover i tilknytning til det nuværende skur opføre et mindre og primitivt skur
til opbevaring af traktor og redskaber. Fredningsnævnet skal dog godkende placering, størrelse og udseende. På ganske tilsvarende vis kan ejeren af lb. nr. 12 efter godkendelse af Fredningsnævnet opføre et primitivt skur til opbevaring af traktor og redskaber.
Fredningsnævnet kan også give tilladelse til nødvendige driftsbygninger til eksisterende
landbrug og industri, hvis bygningerne opføres i nær tilknytning til eksisterende bygninger.
De eksisterende terrænforhold herunder sandtipper og søskrænter m.m. må ikke ændres ved
planering, udgravning eller opfyldning.
Der må ikke opsættes master, vindmøller, etableres oplag af affald eller lignende i området.
Fredningen er ikke til hinder for, at der må opretholdes og etableres nye kontrolboringer og
. nødvendige adgangsvej e hertil som led i overvågningen af 0stdeponi og Askedeponi (Lb. nr.
19).
Maskinoprensning af Søby Kanal og Sdr. Søby Bæk med tilhørende strømløb gennem søer
samt oplægning af fyld fra vedligeholdelse på de tilstødende arealer, samt vedligeholdelse af
diget ved Søby Sø skal dog være tilladt. Ligeledes kan der foretages vedligeholdelse og forbedring af skovveje og spor i plantager, der ikke er udpeget tillandskabspleje.
I'
I

Fredningen skal ikke være til hinder for etablering af okker/kalkfældningsanlæg
opbevaring af kalk samt nødvendige til- og afløbskanaler.

inkl. silo til.

Fredningen skal ikke være til hinder for, at Brunkulsmuseet overtager, driver eller istandsætter nogle af de tilbageværende kulturhistoriske anlæg, bygninger, huse m.m., som kan indgå i
museets samling og formidling af området.
Endelig skal fredningen ikke være til hinder for udnyttelse af anmeldte rettigheder til indvinding af brunkul i området. Fredningen er heller ikke til hinder for, at der i området af hensyn
til formidlingen etableres f. eks. en prøvegrav.

§ 3. Plantning

og jordforbedring.
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Der må ikke foretages yderligere plantning bortset fra efterplantning i områdets etablerede
plantager. Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at lb. nr. 2 genetablerer en køkkenhave på arealet vest for adgangsvejen. Fredningen skal heller ikke være til hinder for, at der på
lb. nr. 16 etableres en løvskov på et ikke omgravet landbrugsareal. Dette skal dog ske på en
sådan måde, at udsigten mod øst og nordøst fra udsigtspunktet på Søbylejernes højeste tip
bevares, hvorfor etableringen af løvskoven skal ske efter de anvisninger, Ringkjøbing Amt
giver. Endelig skal fredningen ikke være til hinder for, at der kan etableres en minde lund for
de omkomne brunkulsarbejdere. Den nærmere placering og indretning skal godkendes af
Fredningsnævnet.
Der må ikke plantes i de områder, der er udpeget tillandskabspleje.
Der må ikke gødskes, påføres kompost, muld eller andre stoffer, som kan ændre jordbundseller overflade forhold. Disse bestemmelser gælder ikke for eksisterende omdriftsarealer,
vildtagre/fodermarker, haveanlæg og plantager. Disse arealer må fortsat drives i almindelig
omdrift og med almindelig skov drift.
Endvidere gælder også naturbeskyttelseslovens almindelige bestemmelser
ændringer af tilstanden på beskyttede naturarealer og søer.

om forbud mod

§ 4. Landskabspleje.

På de arealer, der er vist med prikket signatur på kortbilag 2, har fredningsmyndighederne ret
til at udføre landskabspleje med henblik på, at arealerne holdes åbne ved rydning af træer og
buske.
Landskabspleje kan undlades på sumpede arealer og lignende, hvor færdsel er risikabelt.
Såfremt ejerne ikke selv ønsker at udføre landskabsplejen, kan myndighederne foretage denne ved hugst, græsning, afbrænding og lignende uden udgift for ejerne.
Myndighederne har ret til at udføre landskabspleje efter ovennævnte retningslinier og efter·
udarbejdede plejeplaner. Plejeplaner udarbejdes i samarbejde med lodsejerne. I plejeplanen
kan det nærmere beskrives, hvor meget der ryddes, og hvordan landskabsplejen skal udføres.
Landskabsplejens omfang kan således variere, afhængig af tilgroningen og naturtypen.
Hvor det er muligt, skal nedskåret materiale fjernes, flises eller afbrænde s efter nedskæring.
Offentligt ejede arealer skal plejes efter de retningslinier, som er angivet ovenfor. Egentlige
skovarealer på offentligt ejede arealer skal derudover drives i retning af mere lysåben skov
overvejende med løvtræer.
Der kan foretages rydning af træopvækst og fjernelse af vækstlag, til bevarelse og synliggøreIse af geologiske profiler.
Hvis der ikke kan opnås enighed om plejeforanstaltninger,
net til afgørelse.

forelægges de for Fredningsnæv-
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§ 5. Offentlig adgang og færdsel - veje. stier m.m.

Myndighederne må som vist på kortbilag 3 udlægge, anlægge og afmærke vandre- og cykelstier på offentligt ejede arealer og på de private arealer. Af hensyn til sikkerheden ved færdselen i området ad udlagte stier etableres stierne etapevis.
Stier - etape l:
De på kortbilag 3 viste gule og lyserøde stiforløb er udlagt i områder, hvor der ikke vurderes
at være nogen risiko ved at færdes. Stierne er overvejende udlagt på arealer, der ikke har været omgravet, og hvor der ikke er registreret skred og sætninger.
Stier - etape 2:
På kortbilag 3 er med grønt vist forslag til udlægning af fremtidige stier. Disse stier kan først
anlægges på et senere tidspunkt.
Senest 10 år efter fredningens gennemførelse foretages der en ny vurdering af sikkerheden
m.m. i forbindelse med etablering af stierne. Stierne kan først anlægges, når de pågældende
strækninger vurderes som sikre.
I forbindelse' med vurderingen af om de fremtidige stier kan etableres, tages der stilling til
den endelige placering. Der kan således forekomme mindre justeringer. Ejerne medtages i
denne vurdering og medvirker til endelig fastlæggelse af stiforløbene.
Kan der ikke opnås enighed mellem ejerne og Ringkjøbing Amt om stierne s endelige placering, afgøres spørgsmålet af Fredningsnævnet for Ringkjøbing Amt.
Generelt:
Færdsel uden for stierne kan ske efter naturbeskyttelseslovens almindelige adgangsbestemmelser. Særlig farlige eller vegetationsmæssigt særligt sårbare områder kan dog ved skiltning
eller hegn lukkes af for offentligheden efter aftale mellem fredningsmyndighederne og ejerne.
Stierne må ikke anvendes til motor- eller knallertkørsel.
Kun på den nord- og sydgående sti (mærket A-A - vist med lyserød farve) er det tilladt at
cykle. For at forhindre motorfærdsel, kan der opsættes bomme eller lignende.
Det er kun tilladt at medtage hunde, hvis de holdes i snor.
Sejlads, windsurfing eller lignende på områdets søer er ikke tilladt. Denne bestemmelse gælder ikke for ejerne. Fredningen er ikke til hinder for, at d~r kan etableres offentlig sejlads på
statens søer. Sejladsen kan dog kun ske efter retningslinier, som skal godkendes af Fredningsnævnet. Nævnet skal således samtidig godkende, at Feldborg Statsskovdistrikt etablerer

14

faciliteter i og omkring Meldgård Sø med henblik på offentlighedens sejlads med bærbare ikke-motoriserede både. Det er tilladt for Statsskovdistriktet at afgrave af søbrinken, så der
kan lægges en flydebro ud på søen i søens sydlige ende. Det er endvidere tilladt med flydespærre at afspærre søens nordlige del. Fredningen skal ikke være til hinder for, ar der omkring Meldgård Sø etableres yderligere faciliteter for publikum, idet fredningsnævnet dog
skal godkende udformning og placering. På tilsvarende vis giver nævnet tilladelse til sejlads
på Lange Sø, ligesom nævnet godkender, at der etableres badestrand og primitiv lejrplads på
arealet øst for søen. Det er ikke tilladt at lade bådene være permanent i vandet, ligesom der
heller ikke med kendelsen er givet tilladelse til etablering af permanente opbevaringsmuligheder for bådene på land.
Cykel- og gangstien A-A kan anlægges som befæstet sti med kørefast belægning af stabilgrus
eller lign. i en bredde af 2 meter.
Stierne B-B over de nøgne arealer udlægges som trampestier alene ved stimarkeringer. Stierne kan suppleres med en træflisbelægning eller lign. i en bredde af 2 meter.
Stierne c-c kan udlægges som trampestier eller med en belægning af træflis, stabilgrus eller
lign. i en bredde af op til 2 meter.
Der kan langs afmærkede stier opretholdes et åbent stiforløb ved nedskæring og rydning af
træer og andet opvækst i en bredde af mindst 4 meter. Hvor stier går over grøfter og fugtige
arealer, kan disse forsynes med spange eller gangbroer. På skrånende strækninger kan der
etableres trapper.
I det omfang stierne samtidig er adgangs- og brugsveje for ejerne, må stierne benyttes til motorkørsel af ejerne.
Fredningen er ikke til hinder for, at der kan udlægges yderligere vandre-, cykel- og ridestier
samt øvrige publikumsfaciliteter på offentligt ejede arealer under hensyn til sikkerheden og
de landskabelige og naturmæssige værdier.

§ 6. Publikumsfaciliteter

og skilte.

Publikumsfaciliteter:
Myndighederne må anlægge og opsætte publikumsfaciliteter til støtte for natur- og friluftsliv
på offentligt ejede arealer og på privatejede arealer efter aftale med ejerne jfr. det på bilag 3
anførte.
Publikumsfaciliteter kan være stimarkeringer, udsigtspunkter, fugle- og udsigtsplatforme,
picnic-områder med borde og bænke, primitive overnatningspladser, toiletter, affaldsstativer,
fodhegn, trapper, spange, gangbroer, rækværk, parkeringspladser med tilhørende adgangsveje, informationstavler, skilte og lignende.
Skilte:
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Ud Over lovlig skiltning i forbindelse med afholdelse af jagt, må øvrige skilte kun opsættes
med tilladelse fra Ringkjøbing Amt.
Ringkjøbing Amt eller staten sørger for, at der på passende steder og i forbindelse med stier i
området oplyses om faren ved færdsel langs med skrænter og søer i Søby Brunkulsleje.

§ 7. Badning.

Offentligheden har adgang til at bade i Søby Sø fra et område ved søens nordøstende. Badningen kan ske fra de arealer, der er angivet på fredningskortet (bilag l) og efter retningslinier nærmere aftalt med ejeren af søen. Fredningen er heller ikke til hinder for, at der ved
Meldgård Sø og Lange Sø på statens areal i Bjerre kan etableres et offentligt badeareal.

§ 8. Jagt og fiskeri.

Jagt og fiskeri berøres ikke af fredningen.

§ 9. Dispensation.

Dispensation fra ovenstående fredningsbestemmelser kan meddeles af Fredningsnævnet
Ringkjøbing amt, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.
Ovennævnte fredningsbestemmelser
givning.

for

tilsidesætter ikke nødvendige tilladelser efter anden lov-

Om erstatningskrav:
Nævnet har besluttet i medfør af forretningsordenen for fredningsnævn § 8 stk. 3, at afgørelsen om erstatningskrav udskilles til en samtidig truffet selvstændig afgørelse.
Til dækning af sagkyndig bistand tilkendes der lodsejernes rådgivere godtgørelser som nedenfor bestemt.

Ansvars- og opgavefordelingen
Herning Kommune:
Afholder udgifter vedr. vedligeholdelse og tilsyn af p-pladser, der ligger på ikke statsejede
arealer.
Sørger for oprydning af affald på p-pladser samt tømning af opsatte affalds- sække i tilknytning til badearealet og p-pladser.
Vedligeholder, driver og fører tilsyn med toiletbygningen ved badearealet.
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Skov- og Naturstyre1sen, Palsgård Statsskovdistrikt:
Udfører vedligeholdelse og tilsyn med stier samt øvrige etablerede publikumsfaciliteter
under skilte og informationstavler m.m. på statsejede arealer.

her-

Skov- og Naturstyre1sen, Palsgård Statsskovdistrikt og Direktoratet for FødevareErhverv:
Udfører hver for sig landskabspleje på egne statsejede arealer.

Ringkjøbing Amt:
Vedligeholder og fører tilsyn med stier samt øvrige etablerede publikumsfaciliteter,
skilte og informationstavler m.m., på alle ikke statsejede arealer.

herunder

Udfører landskabspleje på privatejede arealer.

THI

BESTEMMES

Søby Sø og Søby Brunkulslejer i Herning kommune, Ringkjøbing amt, fredes som gengivet
på det til denne kendelse vedhæftede kort revideret maj 2005 og i størrelse, som angivet i den
til denne kendelse vedhæftede lodsejerfortegnelse og i overensstemmelse med det ovenfor
anførte.
Til dækning af sagkyndig bistand tilkendes der:
Advokat Sv. E. Albrechtsen, Holstebro, for sin bistand til lb. nr. 1, 2,4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13,
14, 15,22 og 23, et salær på 100.000 kr. og i befordring 4.650,00 kr., alt med tillæg af moms.
Advokat Hans Jørgen Loptrup, Vejle, for sin bistand til lb. nr. 13, et salær på 6.000 kr. med
tillæg af moms.
Advokat Paul Johansen, Videbæk, for sin bistand til lb. nr. 10, et salær på 20.000 kr. med tillæg af moms.

Jens Svensgaard

H. Stamp

Afgørelsen skal jf. Naturbeskyttelseslovens

Asger Thisgaard

§ 42 forelægges Naturklagenævnet.

Denne afgørelse kanjf. Naturbeskyttelseslovens § 43 inden for 4 uger fra den dag, afgørelsen
er meddelt, påklages skriftligt til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København
K.,af
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•
•

•
•

ejere og brugere af ejendomme, der helt eller delvist er omfattet af fredningen,
enhver, der under sagen har givet møde for fredningsnævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse,
statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt
organisationer m.v., som antages at have en væsentlig interesse i forslaget.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Ringkjøbing Amt, den 30. juni 2005
P.n.v.

Bilagsfortegnelse:
Ejerfortegnelse, som er medtaget i det reviderede fredningsforslag.
Bilag l. - Fredningens omfang, revideret maj 2005. Matrikelkort med ejendomsskel og forslag til fredningsgrænse i mål 1:20.000
Bilag 2. - Landskabspleje, revideret maj 2005. Luftfoto med forslag til arealer med mulighed
for landskabspleje i mål ca. 1:20.000
Bilag 3. - Stier og publikumsfaciliteter, revideret maj 2005. Luftfoto med forslag til stier og
øvrige publikumsfaciliteter i mål ca. l: 15.000
Bilag 4. - Skred/sætninger, revideret maj 2005. Luftfoto med indberettede skred/sætninger i
mål ca. 1:15.000
Bilag ~' - Registrering af august 2003 vedr. bebyggelser m.v. i det fredede område.

Lb. Matr. nr.
nr.

Ejer

1

1a, 1n,.lt, del af 1bæ, 1cc, 1cd,
2e, 4h, 4i, 4k, 6d, 6ae, 6ah, 6al,
6aDl,6av,6ap,6ay,6ax,6az,
6bæ, 6bz, 6ct, 6cu, 6cv og 6cx,
Søby By, Rind

A/S Nr. Søbygårds P1antagese1skab
c/o Tove Magnusson,
Mindelundvej 14A, Søby,
7400 Herning

2

1be,
Søby By, Rind

Jørgen Jacobsen
Søbysøvej 15, Kølkær
7400 Herning
3
Udgår
4
1Dl, læ, 1ø, lau, 6t, 6ak
Peer Kurt Knudsen
Søby By, Rind
Bredgade 41 2.th
7400 Herning
5
6i, 6bb, 6br,
Niels Gundelund Jensen
Søby By, Rind
Kornvænget 2B
8800 Viborg
6
6ag,6ai,
Gunnar Bjerg Petersen
Søby By, Rind
Mindegade4
7400 Herning
7
5a,
Søren Dybdal D. Nielsen Dl.fl.
Søby By, Rind
Hellerupvej 12
8000 Århus C
8
6ad,4g,
Birger Lund Sørensen
Søby By, Rind
Blichersvej 66
7330 Brande
9
4e,6bq,
Jens I. M. Frellsen KjeDls Dl.fl.
Søby By, Rind
Trællerupvej 8
4000 Roskilde
10 6ao,
Kjærsgård og Nielsen A/S
Søby By, Rind
Tanderup Mark 9, Snejbjerg
7400 Herning
Udgår
11
Karen Gerluff Grønne og
12 9br, GI. Arnborg By, Arnborg
,
Ole Peder Grønne
Mølhøj 26
6950 Ringkøbing
Hetag HoIding
13 9bn og dele af 32a,
GI. Arnborg By, Arnborg
Lundagervej 25
8722 Hedensted
33g,
GI
Arnborg
By,
Arnborg
Jan Gerner Pedersen
14
Dørslundvej 83
7330 Brande
Sussi L. Pedersen
15 32q, GI. Arnborg By, Arnborg
Dørslundvej 83
7330 Brande
Miljøog Energiministeriet
16 22h, 26s, 26g GI. Arnborg By,
v/Palsgård Statsskovdistrikt
Arnborg og
4f, 5c, 6n, 60, 6bt, 6g, 40, 6cr, 4q, Palsgårdvej,
7342 HaDlpen
Søby By, Rind

Areal til evt.
landskabspleje
ha.
76,8

Areal i alt

ba.
194,300

2,584

25,3

75,313

9,4

60,755

9,2

44,422

11,1

45,112

10,4

11,823

22

34,344

1,6

20,312

8,5

31,292

44,8

148,400

6,9

14,513

0,6

7,185

171,2

338,758

Lb. Matr. nr.
nr.

17

18
19

20

4a, 4m, 41, 6a, 6bh, Søby By,
Rind

26e, 26aa GI. Arnborg By,
Arnborg og
l u, Søby Bv, Rind
3a, Søby By, Rind

21

6cm,
Søby By, Rind

22

6s, Søby By, Rind

23

Se, 5h, Søby By, Rind

24

Del af 54a, Arnborg By, Arnborg

Ejer

Direktoratet for
FødevareErhverv
Allegade 24
6270 Tønder
Udgår
EIsamAIS
Overgade 45, Skærbæk
7000 Fredericia
Brunkulsmuseet
Brunkulsvej 29
7400 Herning
Den selvejende institution
Søby Brunkuls Museum
Museumsgade 32
7400 HerninJ?:
Kristen 0. Kristensens arvinger
v/Svend Aa. Kristensen
Knud Rasmussensvej 8
7430 Ikast
Daugaard Dybdal Nielsen
Tidseltoft 6
7100 Vejle
Christen Grøndal Bjerre
Arnborgvej 34, Fasterholt
7330 Brande
I alt

Areal til evt.
landskabspleje

Areal i alt

ha.
15,4

ha.
19,949

15,1

46,764

0,7

10,339

4,4

6,751

0,132

3,7

5,131

0,3

0,328

437,4

1.118,507

Maj 2005

FREDNINGSNÆVNET

FOR RINGKJØBING

AMT

ERSTATNINGSKENDELSE
til

AFGØRELSE
af 30. juni 2005

Fredning af

Søby Sø og
Søby Brunkulslejer
i Herning kommune, Ringkjøbing Amt

R.A.F.8/01

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3, 7400 Herning
Tlf. 97222200
E-mail: f-naevn@mail.dk

1

Den 30. juni 2005 blev i sagen
R.A.F. 8/01

Fredning af Søby Sø og Søby Brunkulslejer
i Herning kommune, Ringkjøbing Amt.

afsagt sålydende

KENDELSE:
Ved en samtidig afsagt selvstændig kendelse, er der truffet bestemmelse om fredning af et
areal på ca. 1139 ha. Der henvises i det hele til denne kendelse vedrørende fredningsnævnets
behandling af sagen samt om omfanget af fredningen.
Der har under sagen været en del korrespondance om erstatningskravene.
enighed om erstatningerne.

Der er ikke opnået

Flere af lodsejerne har været repræsenteret af advokat Sv. E. Albrechtsen, mens advokat Hans
Jørgen Loptrup og advokat Paul Johansen har repræsenteret hver en af lodsejerne.
Erstatningerne for fredningen er som udgangspunkt opgjort på grundlag af standardsatser.
Nævnet har besluttet at fastsætte en grundtakst på 2.000 kr. pr. ha.
Grundtaksten udgør dog 1.000 kr. pr. ha for arealer, der er omfattet af beskyttelseslinier omkring skove, sØerog åer (jf. Naturbeskyttelseslovens § 16).
For søer, vandløb, moser, ferske enge og overdrev og lignende er grundtaksten ansat til O kr. pr.
ha (jf. Naturbeskyttelseslovens § 3).
Nævnet er enige om, at der fastsættes en minimumserstatning på 2.000 kr., selvom det areal,
for hvilket der kan tilkendes grundtakst, er mindre end en ha.
Opdelingen af området i de forskellige kategorier er foretaget af Ringkjøbing Amt på grundlag af
nyeste luftfotos og gældende matrikelkort samt registrerede § 3-områder og beskyttelseslinier for
sØerog åer.
Udover den takstmæssigt udmålte erstatning beregnet ud fra størrelsen af arealerne har nævnet
givet en række lodsejere et tillæg efter en konkret vurdering.
Der er i fredningen åbnet mulighed for etablering af stier på en række af ejendommene. Der gives et tillæg på 30 kr. pr. løbende meter, idet nævnet ikke har fundet anledning til at nedsætte
denne erstatning for de stier, der etableres ad eksisterende veje eller for de stier, som først anlægges, når de pågældende strækninger vurderes som sikre. Erstatning for offentlighedens adgang ad
eksisterende stier fastsættes 15 kr. pr. løbende meter.
En række betydelige arealer er i fredningskendelsen tillige omfattet af en bestemmelse om landskabspleje. Bestemmelsen i § 4 om landskabspleje indeholder mulighed for ganske væsentlige
indgreb i arealernes anvendelse, idet fredningsmyndighederne kan holde arealer åbne ved rydning af træer og buske. Dette kan ske ved hugst, græsning, afbrænding eller lignende. Der kan i
forbindelse med landskabsplejen ske fjernelse af vækstlag og synliggøreise af geologiske profiler. Nævnet finder derfor, at der skal gives et tillæg for de arealer, der er omfattet af bestemmel-
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sen om landskabspleje. Ved fastsættelsen af tillægget er der taget hensyn til, at arealerne mister
værdi som rekreative arealer for lodsejerne, hvilket har betydning for handelsværdien. Nok så
væsentligt er dog nok, at jagten på arealerne forringes væsentligt, når træer og buske ryddes. Dette medfører en nedgang i jagtlejen. Tillægget er på dette grundlag fastsat skønsmæssigt af nævnet til 5.000 kr. pr. ha.
En række arealer udlægges som egentlige adgangsveje og parkeringspladser. Størrelsen af disse
arealer er beregnet af Ringkjøbing Amt på grundlag af en opmåling i marken. Selvom de fleste af
disse arealer i dag faktisk allerede benyttes som adgangsveje og parkeringspladser af besøgende,
har nævnet fundet det rigtigst at give et tillæg på 5 kr. pr. m2•
En række lodsejere har krævet erstatning for forringelse af jagten som følge af en forøgelse af
besøgende på arealerne. Nævnet har ikke fundet anledning til at imødekomme dette krav, idet
nævnet ikke mener, at det vil påvirke jagtudbyttet og dermed mulighederne for jagtleje, at der vil
komme flere besøgende på de stier, der anlægges. Nævnet tilføjer i den forbindelse, at der også
før fredningen er offentlig adgang til arealerne efter den almindelige lovgivning, ligesom der kun
etableres stier på en ganske lille del af de fredede arealer.
Lb. nr. 17, Direktoratet for FødevareErhverv: Direktoratet har krævet erstatning for direktoratets areal ~atr. nr. 4 a m.fl. Søby By Rind, et areal på 20,43 ha. Direktoratet har til støtte for sit
krav henvist til, at arealet blev erhvervet med henblik på en midlertidig besiddelse.
Allerede fordi direktoratet erhvervede ejendommen i 1955 finder nævnet, at det ikke er sandsynliggjort, at ejendommen kun blev erhvervet med henblik på midlertidig besiddelse. Efter Naturbeskyttelseslovens § 39 stk. l, som i øvrigt blot lovfæstede den hidtidige praksis, tillægges der
herefter ikke erstatning til direktoratet.
Lb. nr.10, ejendommen Brunkulsvej 8, Søby: Ejeren har nedlagt påstand om en erstatning på
1.050.000 kr., svarende til de takstrnæssige erstatninger for arealer og stier med i alt 50.000 kr.,
et tillæg for forringelse af jagten med ikke under 200.000 kr. samt med en godtgørelse for erhvervsindskrænkninger med ikke under 800.000 kr. Vedrørende de takstmæssige erstatninger for
de fredede arealer og stierne henvises til de generelle bemærkninger ovenfor. Ligeledes finder
nævnet ikke som beskrevet ovenfor, at der skal gives en særlig godtgørelse for den påståede forringelse af jagten.
Fredningsnævnet nægtede i en afgørelse af 31. marts 2004 ejeren, Nedbrydningsfirmaet Kjærsgård og Nielsen NS, tilladelse til at opføre en ny lager- og maskinhal på arealet, ligesom der ikke måtte ske etablering af nedbrydningsvirksomhed på ejendommen.
Det kan ikke ganske udelukkes, at lodsejeren ville have kunnet få de nødvendige tilladelser til
det ansøgte, hvis ikke der forelå et fredningsforslag for området. Nævnet finder derfor, at lodsejeren har fået indskrænket sine muligheder for en erhvervsmæssig udnyttelse af arealet, som
ligger ud over, hvad den takstmæssige arealerstatning dækker. Nævnet fastsætter derfor et
skønsmæssigt fastsat tillæg for disse indskrænkninger på 100.000 kr.
Nævnet bemærker, at Ringkjøbing amt på vegne fredningsrejserne har gjort gældende, at fredningen har national betydning. Selvom gravningen af brunkul i Danmark var koncentreret i
Midtjylland, har brunkulsgravningen gennem en årrække haft betydning for hele landet. Det
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er derfor bevaringen af en del af Danmarks historie og de kulturværdier, der er knyttet til
brunkulsgravningen, der ønskes bevaret gennem fredningen. I første række er formålet med
fredningen dog bevarelse af de naturmæssige og landskabelige værdier, der begrunder fredningen. Nævnet finder derfor ikke et tilstrækkeligt grundlag til at udtale sig om, hvorvidt Naturklagenævnet efter Naturbeskyttelseslovens § 49 stk. 5 bør bestemme, at fredningen har national betydning.

THI

BESTEMMES:

I forbindelse med fredningen af Søby Sø og Søby Brunkulslejer i Herning kommune, RingkjØbing Amt, som det fremgår af en samtidig selvstændig afgørelse, udbetales i erstatning til
lodsejerne:

Lb. nr.: Ejer:
1. Nr. Søbygårds PlanTageselskab NS

2. Jørgen Jacobsen

4. Peer Kurt Knudsen

5. Niels Gundelund Jensen

Arealtype:
§ 3 arealer
§ 16 arealer
øvr. arealer
pleje areal
stier
P-arealer

§ 3 arealer
§ 16 arealer
øvr. arealer
stier

§ 3 arealer
§ 16 arealer
øvr. arealer
pleje areal
stier

§ 3 arealer
§ 16 arealer
øvr. arealer
pleje areal
stier
P-arealer

areal:

takst:

150,015 ha
O kr.
8,960 ha
1.000 kr.
35,325 ha 2.000 kr.
76,800 ha 5.000 kr.
1450 m.
30 kr.
6.125 m2
5 kr.

Erstatning:

o kr.
8.960
70.650
384.000
43.500
30.625

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Ialt

537.735 kr.

o kr.
1.000 kr.
2.000 kr.
30 kr.

o kr.
1.900 kr.
124 kr.
7.500 kr.

I alt

9.524 kr.

36,166 ha
O kr.
26,070 ha 1.000 kr.
13,077 ha 2.000 kr.
25,300 ha 5.000 kr.
1940m.
30 kr.

Okr.
26.070 kr.
26.154 kr.
126.500 kr.
58.200 kr.

I alt

236.924 kr.

14,483 ha
Okr.
14,862 ha 1.000 kr.
31,410 ha 2.000 kr.
9,400 ha 5.000 kr.
1720 m.
30 kr.
2
1470m
5 kr.

Okr.
14.862 kr.
62.820 kr.
47.000 kr.
51.600 kr.
7.350 kr.

0,622 ha
1,900 ha
0,062 ha
250 m.
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6. Gunnar Bjerg Petersen

7. SØren Dybdal D. Nielsen
m.fl.

8. Birger Lund Sørensen

9. Jens I. M. F. Kjems
m.fl.

10. Kjærsgård og Nielsen NS

§ 3 arealer
§ 16 arealer
øvr. arealer
pleje areal
stier

§ 3 arealer
§ 16 arealer
øvr. arealer
pleje areal

§ 3 arealer
§ 16 arealer
øvr. arealer
pleje areal
stier

§ 3 arealer
§ 16 arealer
øvr. arealer
pleje areal
stier

§ 3 arealer
§ 16 arealer
øvr. arealer
pleje areal
Tillæg

I alt

183.632 kr.

Dkr.
27,362 ha
1.000 kr.
9,000 ha
8,060 ha 2.000 kr.
9,200 ha 5.000 kr.
30 kr.
880m.

Dkr.
9.000 kr.
16.120 kr.
46.000 kr.
26.400 kr.

I alt

97.520 kr.

Dkr.
12,047 ha
1.000 kr.
O ha
33,065 ha 2.000 kr.
11,100 ha 5.000 kr.

Dkr.
o kr.
66.130 kr.
55.500 kr.

I alt

121.630 kr.

11,256 ha
O kr.
1.000 kr.
O ha
0,567 ha 2.000 kr.
10,400 ha 5.000 kr.
30 kr.
170m.

o kr.
O kr.
1.134 kr.
52.000 kr.
5.100 kr.

I alt

58.234 kr.

9,968 ha
Dkr.
1.000 kr.
1,824 ha
22.552 ha 2.000 kr.
22,000 ha 5.000 kr.
1020 m.
30 kr.

Okr.
1.824 kr.
45.104 kr.
110.000 kr.
30.600 kr.

I alt

187.528 kr.

5,830
9,137
5,345
1,600

ha
ha
ha
ha

Dkr.
1.000 kr.
2.000 kr.
5.000 kr.

I alt

12. Karen og Ole Peter Grønne § 3 arealer
§ 16 arealer
øvr. arealer
pleje areal
stier

o kr.
9,076 ha
1.000 kr.
4,228 ha
17.988 ha 2.000 kr.
8,500 ha 5.000 kr.
30 kr.
930 m.

o kr.
9.137
10.690
8.000
100.000

kr.
kr.
kr.
kr.

127:827 kr.

o ler.
4.228
35.976
42.500
27.900

kr.
kr.
kr.
kr.
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13. Hetag Holding

14. Jan Gerner Pedersen

15. Sussi L. Pedersen

§ 3 arealer
§ 16 arealer
øvr. arealer
pleje areal
stier
P-arealer

§ 3 arealer
§ 16 arealer
øvr. arealer
pleje areal
stier

§ 3 arealer
§ 16 arealer
øvr. arealer
pleje areal
stier

Ialt

110.604 kr.

O kr.
40,515 ha
O ha
1.000 kr.
107,885 ha 2.000 kr.
44,800 ha 5.000 kr.
930m.
30 kr.
805m2
5 kr.

O kr.
O kr.
215.770 kr.
224.000 kr.
27.900 kr.
4.025 kr.

Ialt

471.695 kr.

O kr.
1.000 kr.
2.000 kr.
5.000 kr.
30 kr.

O kr.
O kr.
18.966 kr.
34.500 kr.
10.800 kr.

Ialt

64.266 kr.

O kr.
1.000 kr.
2.000 kr.
5.000 kr.
30 kr.

O kr.
O kr.
14.216 kr.
3.000 kr.
7.800 kr.

Ialt

25.016 kr.

5,030 ha
O ha
9,483 ha
6,900 ha
360m.

0,077 ha
O ha
7,108 ha
0,600 ha
260m.

16. Miljø- og Energiministeriet

Offentligt ejet

O kr.

17. Direktoratet for FødevareErhverv

Offentlig ejet

O kr.

19. Elsam AIS
Overgade 45, Skærbæk
6270 Tønder

20. Brunkulsmuseet
Brunkulsvej 29
7400 Herning

§ 3 arealer
§ 16 arealer
øvr. Arealer
pleje areal
stier

§ 3 arealer
§ 16 arealer
øvr. arealer
pleje areal
stier
P-arealer

20,849 ha
5,347 ha
20,568 ha
15,100 ha
630m.

0,752 ha
O ha
9,587 ha
0,700 ha
150m.
3600 m2

O kr.
1.000 kr.
2.000 kr
5.000 kr.
30 kr.

O kr.
5.347 kr.
41.136 kr.
75.500 kr.
18.900 kr.

Ialt

140.883 kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

O kr.
Dkr.
19.174 kr.
3.500 kr.
4.500 kr.
18.000 kr.

I alt

45.174 kr.

O
1.000
2.000
5.000
30
5
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21. Den selvejende institution
SØby Brunlruls Museum
Museumsgade 32
7400 Herning

22. Boet efter Kristen
Kristensen

ø.

23. Daugaard D. Nielsen

24. Christen Grøndal Bjerre

§ 3 arealer
§ 16 arealer
øvr. arealer
pleje areal
stier
P-arealer

5,338 ha
Oha
1,,413ha
4,400 ha
250m.
625m2

o kr.

o kr.

1.000 kr.
2.000 kr.
5.000 kr.
30 kr.
5 kr.

Okr.
2.826 kr.
22.000 kr.
7.500 kr.
3.125 kr.

Ialt

35.451 kr.
2.000 kr.

Minimumserstatning

§ 3 arealer
§ 16 arealer
øvr. arealer
pleje areal
stier
P-~ealer

§ 3 arealer
§ 16 arealer
øvr. arealer
pleje areal
stier

1,566 ha
Oha
3,565 ha
3,700 ha
300m.
150m2

Oha
O ha
0,328 ha
0,300 ha
140m.

O kr.
1.000 kr.
2.000 kr.
5.000 kr.
30 kr.
5 kr.

Okr.
Okr.
7.130 kr.
18.500 kr.
9.000 kr.
750 kr.

Ialt

35.380 kr.

O kr.
1.000 kr.
2.000 kr.
5.000 kr.
30 kr.

Okr.
Okr.
656 kr.
1.500 kr.
4.200 kr.

Ialt

6.356 kr.

Erstatningsbeløbene forrentes fra datoen for fredningsnævnets kendelse og indtil erstatningerne udbetales med en årlig rente svarende til Danmarks Nationalbanks diskonto.

Jens Svensgaard

H. Stamp

Afgørelsen skal jf. Naturbeskyttelseslovens

Asger Thisgaard

§ 42 forelægges Naturklagenævnet.

Denne afgørelse kan jf. Naturbeskyttelseslovens § 43 inden for 4 uger fra den dag, afgørelsen
er meddelt, påklages skriftligt til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København
K. af
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• ejere og brugere af ejendomme, der helt eller delvist er omfattet af fredningen,
• enhver, der under sagen har givet møde for fredningsnævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse,
• statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt
• organisationer m.v., som antages at have en væsentlig interesse i forslaget.

Udskriften s rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Ringkjøbing Amt, den 30. juni 2005
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Bygningsregistrering
for Søby Sø og Søby Brunkulslejer

i Herning Kommune

August2003

Forslag til fredning af Søby Sø og Søby brunkulslejer
!il _

fredningsgrænse

...-....<~
10fSlag l~ SIler
forslag til fremtidig stier (stierne tages op bI vurdering
senest 10 år elter fredl"lH"lgens gennemførelse)
;;.II. hvor Otll

adgangsvej

er tilladt

al cykle

C
IJ
II

udSigtspunkt

C3

toilet

Bilag 3

135232
T E L E F O N - F O R E S P øR G S E L
523-2 er beliggende : Brunkulsvej 14
'7

rikel
rikel areal

0006 AG
0006 AI
444.220 Heraf ,vej:
Ejer .
C/O-navn
Adresse
Bynavn .
1 Post

al ejere
ste vurdering
kendt
~ ttelse ....
ndomsværdi
dværdi .
. forskv. erhv
~eret areal ..

Vurd.år
02
2002

Benyt

34
190.000
113.200
76.800
444.220

TP - EJENDOM
Side 1
14.10.02 13.25 RD5U 657
00 SØBY BY, RIND
01 SØBY BY, RIND
8.860

Gunner Bjerg Pedersen
Mindegade 4
7400

Herning

Ændringsdato Vurderingsændring
01012002
ORDINÆR VURDERING
01032002
EJERMEDDELELSESTYPE : 2
ERHVERVSEJENDOM AF SPECIEL KARAKTER
Ejerbolig-/stuehusværdi
Stuehusgrundværdi
Fradrag for forbedringer
Antal lejligheder
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Brunkulsvej nr. 14, Søby

500

.~

H.nning kommune

7-1OO~
n,..,.- 96 28 2fI 28 F••

Dall):

16-10-2002

Bemærll rnallikelkort er kun IiI ove~,gtsformå'

AjoutIørc indtil:

.Ir

96 2829 30

135631
T E L E F O N - F O R E S P ø R G S E L
563-1 er beliggende : Søbysøvej 15
~ikel
: 0001 BE
~ikel areal:
25.840 Heraf vej:
Ejer ..
C/O-navn
Adresse
Bynavn .
1 Post ..

l ejere
~ste vurdering
cendt
/ttelse . .
,ldomsværdi
ldværdi ..
reret areal

Vurd.år
02
2002

Benyt

01
660.000
155.500
25.840

TP - EJENDOM
Side 1
16.09.02 12.13 RD5U 657
00 SØBY BY, RIND
1.950

Jørgen Jakobsen
Søbysøvej 15
Kølkær
7400 Herning

Ændringsdato Vurderingsændring
01012002
ORDINÆR VURDERING
01032002
EJERMEDDELELSESTYPE
BEBOELSE
Ejerbolig-/stuehusværdi
Stuehusgrundværdi
Antal lejligheder

PÅKLAGE T
: 1

565.600
1

I
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Søbysøvej 15 & 15 A

A/<leIing

Park
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0.10: 16-10-2002

8emæ<1<.malnk&lkort

Herning I<ommune

Tl"rr

1000

F" •. nr-96282930

er kun Iii ovefSigtsformål
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135410
T E L E F O N - F O R E S P ø R G S E L
~41-0 er beliggende : Søbysøvej 17
rikel
rikel areal

0001

M
493.190 Heraf vej:
Ejer ..
C/O-navn
Adresse
Bynavn .
1 Post ..

li ejere

,;stevurdering
~endt
rttelse . .
ldomsværdi
ldværdi ..
reret areal

Vurd.år
02
2002

Benyt

17
410.000
127.600
493.190

TP - EJENDOM
Side 1
10.03.03 11.02 RD5V 657
00 SØBY BY, RIND
2.550

Peer Kurt Knudsen
Bredgade 41 02 th
7400 Herning

Ændringsdato Vurderingsændring
01012002
ORDINÆR VURDERING
01032002
EJERMEDDELELSESTYPE
UBEBYGGET LANDBRUGSLODDER
Ejerbolig-/stuehusværdi
Stuehusgrundværdi
Antal lejligheder
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Koru~e1: Ejendom
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B, matr. nr. 1 M

Aldel'''ll Park
Ajourlar!

indIiI:

Herni/1g

kommune

OalO: 21..(11-2003
Bemærk malrikelkort er kun iii oversiglsformål

Torvel
7400 Hetn"'ll
Til.,"", 96 28 28 28 F •• Ol· 96 28 29 30

n...'.....Mllll'

135313
TP - EJENDOM
Side 2
T E L E F O N - F O R E S P øR G S E L
23.05.03 13.36 RD5U 657
531-3 er beliggende : Søbysøvej 31
01 SØBY BY, RIND
0006 AF
01 SØBY BY, RIND
0006 BZ
01 SØBY BY, RIND
0006 CT
O 1 SØBY BY, RIND
0006 CU
rikel areal
13.548 NOTERET SOM LANDBRUG
3.250.983 Heraf vej:
I

_nistratorkode

20
1

II ejere ...

:ste vurdering
~endt
rttelse ..
domsværdi
dværdi ..
eret areal

Ejer ..
C/O-navn
Adresse
Bynavn.
Post ..

A/S Nørresøbygårds PlantageseIs
Nr. Søbygård
Søbysøvej 31
7400 Herning

Ændringsdato Vurderingsændring
01012002
ORDINÆR VURDERING
26032002
EJERMEDDELELSESTYPE
: 5
2002
06 SÆRSKILT WRDERET SKOV OG PLANTAGE
616.000
8.550.000 Ejerbolig-/stuehusværdi
72.800
3.407.000 Stuehus grundværdi
1
3.251.528 Antal lejligheder

Vurd.år
02

Benyt

*

135313
T E L E F O N - F O R E S P ø R G S E L
531-3 er beliggende : Søbysøvej 31
~ikel

0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0002
0002
0004
0004
0004
0006
0006
0006
0006
0006

A

N
T
AM

AN
BÆ

CB
CC
CO

A
E
H
I

K

D
AE

AH
AL
AM

TP - EJENDOM
Side 1
23.05.03 13.36 R05U 657
00
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
O1
01
O1
01
O1
01

SØBY
SØBY
SØBY
SØBY
SØBY
SØBY
SØBY
SØBY
SØBY
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SØBY
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SØBY
SØBY
SØBY
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BY,
BY,
BY,
BY,
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BY,
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BY,
BY,
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RIND
RIND
RIND
RIND
RIND
RIND
RIND
RIND
RIND
RIND
RIND
RIND
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40

80
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Toiletbygning ",Søby Sø, matr. nr. la

AfOelong, Park

t.Iålfomol<l

1;

2000

O~IO,'23-05-2003

Bemærk. matnkelkort
H~ming l<ommune

,~

1~OO Hen'w>g
TI"",

96282328

FuJ'tr9S2129JO

er kun til QllersiglSfocmål
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255289
T E L E F O N - F O R E S P øR G S E L
528-9 er beliggende : Brunkulsvej 29

[KKE OPLYSES: 0003
[KKE OPLYSES: 0006

TP - EJENDOM
Side 1
14.10.02 13.13 ROS U 657

A

33 SØBY BY, RIND
33 SØBY BY, RIND

B

lisningsnr . . . . 13567-4
lnistratorkode
~l ejere ...

20
1

Ejer. .
C/O-navn
Adresse
Bynavn.
Post ..

Brunkulsmuseet I Søby
V/Johnny Bay Lodahl
Vejlevej 88
Hoven
6880 Tarm

I

lste vurdering
~endt
~ttelse . .
~dornsværdi

Vurd.år
02

Benyt

Ændringsdato Vurderingsændring
01012002
ORDINÆR VURDERING
06032002
EJERMEDDELELSESTYPE
2002
45 ANDEN BYGNING PÅ FREMMED GRUND
230.000 Ejerbolig-/stuehusværdi

Opkrævningsnurnrner
ialt . . . .
Oprindelig totalopkrævn.
[se/afgift ialt
2,36 Ny totalopkrævning
I
lER NOTATER TIL EJENDOMMEN, SE C505

i

2

56 02 125528 07
2,36
2,36

*

3a

-==--

:---J3D/\

--

Brunkulsvej

~.

nr. 16 og 29 . SØby1

Pal1t

DMc-

"""mure
,~.
Hemrog

1.&00~
TlJr. 'lo62628 28 Fa,.""

96 28 29 JO

23-05-2003

/

lJJ690
TP - EJENDOM Side 1
T E L E F O N - F O R E S P ø R G S E L
14.10.02 13.22 RD5U 657
569-0 er beliggende : Søbysøvej 33 C~Ut-Lf<&.6 vij U

øf)

rikel

ikel

11

areal

0004 A
0004
L
0004 M
0006 A
0006 BH
0006 CQ
199.493 Heraf vej:
Ejer ..
C/O-navn
Adresse
Bynavn

ejere

1 Post ..

00 SØBY BY, RIND
01 SØBY BY, RIND
01 SØBY BY, RIND
01 SØBY BY, RIND
01 SØBY BY, RIND
01 SØBY BY, RIND

6.580
Direktoratet For Fødevareerhverv St
Allegade 24
6270

Tønder

I
I

!ER NOTATER TIL EJENDOMMEN, SE C505
I

*

I
I

/

o

30
2
Bnmkulsvej.

KonlJlel:

Afdeling Park

SØbY
WIlomold l.

500

DaIO.

8emær1<: matnkelkon

,~.
Hemong

kommune

7'OO~
TV,...- 96 28 28 2B F;u .... 96 28 29:lO

1&.10-2002
er kun til over:sigtsformål

135690
T E L E F O N - F O R E S P ø R G S E L
i69-0 er beliggende : Søbysøvej 33 ''!ItoH.I<(.1J.,S

.

'ikel

'ikel areal

,l ejere

. . .

0004
A
0004
L
0004 M
0006
A
0006 BH
0006 CQ
199.493 Heraf vej:
Ejer .
C/O-navn
Adresse
Bynavn
1 Post .

(j~

TP - EJENDOM
Side 1
14.10.02 13.22 RD5U 657
1$."')
00
01
01
O1
01
O1

SØBY
SØBY
SØBY
SØBY
SØBY
SØBY

BY,
BY,
BY,
BY,
BY,
BY,

RIND
RIND
RIND
RIND
RIND
RIND

6.580
Direktoratet For Fødevareerhverv st
Allegade 24
6270

Tønder

I

,ER

NOTATER TIL EJENDOMMEN, SE C505

*

o''

,o'

0,0

-

"

O

_

_

o"

..

'

~~---~#- -,o'

_-;:::::-.

-"

o

~

8nJo.io:ulsvej nr. 24 A, Søby

---

: ...-og Paf1(

: ..........., Bemært. matn~elkOt"l er k~ III OIifllSigts'ollllål

'''''-

TI....-

i6 28 2e 28

-

~-

,-

TI«-_ .. _
F...

ni"

Sl6 28 251 :Ml

I

135690
T E L E F O N - F O R E S P øR G S E L
i69-0 er beliggende : Søbysøvej 33
~ikel

'ikel areal

11 ejere

1

lER

r

I

I
I

00
01
01
01
01
01

0004
A
0004
L
0004
M
0006
A
0006 BH
0006 CQ
199.493 Heraf vej:
Ejer ..
C/O-navn
Adresse
Bynavn

NOTATER TIL EJENDOMMEN

Post . .

SE C505

TP - EJENDOM
Side 1
26.05.03 10.17 RD5V 657
SØBY
SØBY
SØBY
SØBY
SØBY
SØBY

BY,
BY,
BYI
BYI
BYI
BY,

RIND
RIND
RIND
RIND
RIND
RIND

6.580
Direktoratet For Fødevareerhverv st
Allegade 24
6270

Tønder

*

l

..

.'-

..

'

. ....
'

'

..

'

..

'

.'

- --

.

-'

24A

4a

41

o<orrHet

Brunkulsvej ved siden af 24A. Søby
~

1: 500
Bem<e<1<

,~.ll.'''''.....

toetrong

r.ooHenW>g
TJ"nr

96 28 Z8 26 FU.I\/" 96 28 29 30

OMD 26-05-2003
rnatnk

-

......!.....

135860
T E L E F O N - F O R E S P ø R G S E L
586-0 er beliggende : Brunkulsvej 21
~ikel

:ikel areal

.nistratorkode
11 ejere .

0006
0006
0006
0006
0006
0006
0006

TP - EJENDOM
Side 1
26.05.03 10.36 RD5V 657

AV

00
01
01
01
01
01
01

AX

AY
AZ
BÆ
CV

ex

386.360 Heraf vej:
Ejer .
C/O-navn
Adresse
20 Bynavn
1 Post .

SØBY
SØBY
SØBY
SØBY
SØBY
SØBY
SØBY

BY,
BY,
BY,
BY,
BY,
BY,
BY,

RIND
RIND
RIND
RIND
RIND
RIND
RIND

2.950
A/S Nr Søbygårds Plantageselsk
Nr. Søbygård
Søbysøvej 31
7400

Herning

*

11

6d

6al
----

6cu

'

..

..'

l(or1'~øl Ejendom A, matr. nr 6 AV m.fl .. Søby

o

100

200

300

400

500

m

MAllorl\Qld 1;

5000

DølO

26-05-2003

Bemærk matnkelkort er kun til overSlglslormål

,-

Høm"'ll

"omm"...,

!K.n, 96182828

-

~ •

l~OO I-'otInmg

TI __

F.. nr- 9628 29 30

••

''''If!
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=
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,
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o-- ___
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'o,

'\ j

.

-----

~
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". " .

.. ..

o,

.
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1\

,
20

40

Gay

'

60

80

100 m

Kot11'I .. l

Ejendom A, matr. nr 6 AV

AI<l.. lItl!l

p,~

A,O(J~' ,

-;-

,~

N'
n,

-

"

I

m.n.,

M"lor_

Søby

1 • 1000

I
~
018

I

Dato

26-05-2003

Bemærk mlllrikelkorl er kun Iii oVflrsiglsformål

-

.&
Fa.nt':96282931ll

ff"",,~""Il'

135860
T E L E F O N - F O R E S P ø R G S E L
586-0 er beliggende : Brunkulsvej 21
dkel

~ikel areal

0006 AV
0006 AX
0006 AY
0006 AZ
0006 BÆ
0006 CV
0006 ex
386.360 Heraf vej:

I
I

fnistratarkade
fl ejere . . .

Ejer .
C/O-navn
Adresse
20 Bynavn
1 Post .

TP - EJENDOM
Side 1
26.05.03 10.36 RD5V 657
00
01
01
01
01
01
01

SØBY
SØBY
SØBY
SØBY
SØBY
SØBY
SØBY

BY,
BY,
BY,
BY,
BY,
BY,
BY,

RIND
RIND
RIND
RIND
RIND
RIND
RIND

2.950
A/S Nr Søbygårds Plantageselsk
Nr. Søbygård
Søbysøvej 31
7400

Herning

*

1t

6d

6cu

.•

.'
'

,

..'
Kof1Mel Ejendom A, malr. nr 6 AY

o

100

200

300

400

500 m

m.n., Søby

Målfortdd 1: 5000
Bemærk matnkelkort er kun til ove~iglsfo'mAI

,-

H.. mong

7.00Hemwlg
T1fnr

9S1fI21I28

-

~.

~om"'une

~unr9ll282930

~------r-~----------I
···
·

\
".

~

'.

'

..._ ..
.' ..
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. ... - ...
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6.1

...... ~
..
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CJ::----r-=
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B
···
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- .....

,- -. ....

···
··

'

".

"

... ".

.

..". ..

'"

'"

6.y

.

Kort"lel Ejendom A, malr, nr 6 AY m,fl., Søby

o

20

40

60

80

100

m

Aldeljng

Park

I Mål!o,hold 1:

Herning ~ommune
Torvel
74(lOHemi"ll

n

n,-

96 28 28 28 Fn.n,

1000

I Bemærk

Ajourført indll

96 26 29 JO

I O~I" 26·05-2003
matrikelkort

er kun til ovarsilllsformål

-

~.

169293
TP - EJENDOM
Side 1
T E L E F O N - F O R E S P øR G S E L
14.10.02 13.58 RD5U 657
~29-3 er beliggende : Brunkulsvej 19
Elmer Nielsen
Ejer ..
C/O-navn
Hvidkløvervej 26 B
Adresse
Kølkær
Bynavn .
li ej ere
7400 Herning
1 Post ..
ialt . . . .
se/afgift ialt
. 01

245,68

1ft Afgiftstekst
SKORSTENSFEJNING

491,35
Rate 02
Beløb
491,35

Opkrævningsnummer
Oprindelig totalopkrævn.
Ny totalopkrævning

56 02 116929 07
491,35
491,35

245,67
Afgift
9999

Afgiftstekst
EJD. MED PBS-KOD

Beløb

138

o

10

20

30

40

50

m

~.

Brunkulsvej nr. 19 & 13 B, Søby

-.g-

Parx

....,..;ng

~

k~

,~

"00--96 21128 28

TIl""

Fu,nr: 96 28 29 30

1. 500

Oalo-

16-1().2002

7

135836
T E L E F O N - F O R E S P ø R G S E L
583-6 er beliggende : Brunkulsvej 18
:-ikel
:-ikelareal

0006
0006

00 SØBY BY, RIND
01 SØBY BY, RIND

O

eR
393.359 Heraf vej:
Ejer ..
C/O-navn
Adresse
Bynavn .
1 Post ..

l ejere
I

~ste vurdering
:endt
'ttelse ..
domsværdi
dværdi ..
eret areal

TP - EJENDOM
Side 1
16.09.02 12.09 RD5U 657

Vurd.år
02
2002

Benyt

09
168.000
168.000
393.359

5.480
A/S Rørkær
Slotsgade 2,3
2200 København N

Ændringsdato Vurderingsændring
01012002
ORDINÆR VURDERING
01032002
EJERMEDDELELSESTYPE
UBEBYGGET AREAL
Ejerbolig-/stuehusværdi
Stuehusgrundværdi
Antal lejligheder
...

1

*

.
o

30

90

60

120

Brunkulsvej

1<cIru:eI,

I
I

--

AIOeing.

Park

150

nr. 8,

Søby
! ~

AjCIu<f..-c .....

I ,I

1~OO~
TIN:

m

96 28 28 2fI Fu. .... 96 28 29 30

1: 1500

DaIo

16-10-2002

--

c;,.-

-

=-- .-

135887
T E L E F O N - F O R E S P ø R G S E L
588-7 er beliggende : Brunkulsvej 4 A
~ikel
0006 BB
~ikel areal :
51.820 Heraf vej:
Ejer ..
C/O-navn
Adresse
Bynavn .
1 Post ..

il ejere

~ste vurdering
~endt
rttelse ..
ldomsværdi
dværdi ..
eret areal

Vurd.år Benyt
02
2002

09
13.500
13.500
51.820

TP - EJENDOM
Side 1
10.03.03 11.03 RD5V 657
00 SØBY BY, RIND
60

Niels Gundelund Jensen
Kornvænget 2 B
8800 Viborg

Ændringsdato Vurderingsændring
01012002
ORDINÆR VURDERING
01032002
EJERMEDDELELSESTYPE
UBEBYGGET AREAL
Ejerbolig-/stuehusværdi
Stuehusgrundværdi
Antal lejligheder

1

*

135798
T E L E F O N - F O R E S P øR G S E L
579-8 er beliggende : Brunkulsvej 4 B
rikel
0006
rikel areal :

00 SØBY BY, RIND

I

428.383 Heraf vej:
Ejer . .
C/O-navn
Adresse
Bynavn .
1 Post .

11 ejere

~ste vurdering
<endt
(ttelse . .
ldomsværdi
~dværdi ..
leret areal

TP - EJENDOM
Side 1
10.03.03 11.41 RD5V 657

Vurd.år
02

Niels Gundelund Jensen
Kornvænget 2 B
8800

Viborg

Benyt

Ændringsdato Vurderingsændring
01012002
ORDINÆR VURDERING
01032002
EJERMEDDELELSESTYPE
2002
09 UBEBYGGET AREAL
111.400 Ejerbolig-/stuehusværdi
111.400 Stuehusgrundværdi
428.383 Antal lejligheder

1

I

ER NOTATER TIL EJENDOMMEN, SE C505

*

lar

-----~
,
,,
,
,,
,,,
,,
,,,

,,

6c

..

6;

o

,

'0

Y----yr
,,

o

100

00

200

400

3

~,

500 m

,,
,,,
,,

Ejendom C. malT. nr, 6 I

--.g: Pari<.

~

Dooo:

21-01-2003

6emæril matnkelko1. er kU'\ bi aversigtsformål

,-

7~OO--.g
Tll n..- 96 2B 28 2fI Fu...,

1: 5000

96 28 29 30

7

249297

TP - EJENDOM
Side 2
10.03.03 11.16 RD5V 657

T E L E F O N - F O R E S P øR G S E L

929-7 er beliggende : Palsgårdvej 9 - Nørre-Snede
visningsnr . . .: 16877-7 Ejer. . : Miljøministeriet
C/O-navn
Skov- Og Naturstyrelsen
Adresse
V/Palsgård Statsskovdistrikt
Bynavn.
Palsgårdvej 9
'ol
.
1
Post..
7362 Hampen
" eJere
,

I

Vurd.år
02

;ste vurdering
{endt
{Uelse . .
ldværdi ..
~eret areal

Benyt

9

2002
98 OPKRÆVNINGSEJENDOM
2.291. 844 Stuehusgrundværdi
5.928.295 Antal lejligheder

ialt . . . .
se/ afgift ialt

53.396,24
1.969,94

t

Rate 02

01

Ændringsdato Vurderingsændring
02012002
ORDINÆR VURDERING
03122002
EJERMEDDELELSESTYPE

27683,09

Opkrævningsnumrner
Oprindelig totalopkrævn.
Ny totalopkrævning

56 03 124929 01
55.366,18
55.366,18

27683,09

I

~ft Afgiftstekst

Beløb

Afgift

Afgiftstekst

Beløb

*

[

I,

249297
T E L E F O N - F O R E S P ø R G S E L
~29-7 er beliggende : Palsgårdvej 9 - Nørre-Snede

TP - EJENDOM
Side 1
10.03.03 11.16 RD5V 657

,

~ikel

likel areal

0002 D
0002 P
0002 S
0022 H
0026 S
0077 B
0002 C
0004 Q
0006 BO
0016 CG
0021 D
0022 A
0002 A
0002 C
5.928.295 Heraf vej:

01 ALBÆK GDE.,
01 ALBÆK GDE.,
01 ALBÆK GDE.,

HAVNSTRUP
HAVNSTRUP

HAVNSTRUP

Q1 GL' ARNBORG BY [ ARNBORG
01 GL. ARNBORG BY, ARNBORG
01 FJEDERHOLT BY, RIND
01 HAVNSTRUP BY, HAVNSTRUP
01 SØBY BY, RIND
01 SØBY BY, R~ND
01 TANDERUP HGD., STUDS~
01 TANDERUP HGD., STUDS~
01 TANDERUP HGD., STUDSGARD
01 VOVLUND BY, RIND
01 VOVLUND BY, RIND
70.355

*

,---

I~~!:f: ~
~ ;:::::::::::-;;::::?

'.

•

•
•,••

•
•••
,•
•
•"
,•'

,
••
••
,•

7••

.

"
""

-"

, I

22h
D

o

l

60

120

lao

lU>nlrtet Ejendom
AIøelng'

D, matr. nr. 22H

Park

IoUllotf'OOICI

1 ~ 3000

0a1O 21-01-2003

8emætll; matrikelkort er kun ~l oversiglsfonnål

,~.

~

I<ornmllM

7.-oo~
Tl',..,..

96 2626 28 Faur

96 28 29 30

T

.......

248584
T E L E F O N - F O R E S P ø R G S E L
158-4 er beliggende : Fasterholtgårdvej 4 A
'ikel
iikel areal

0009 BR
312.921 Heraf vej:

,l ejere
Iste vurdering
rendt
ttelse ..
doms værdi
dværdi ..
eret areal

2
Vurd.år
02

Ejer ..
C/O-navn
Adresse
Bynavn .
Post. .
Benyt

2002
06
1.150.000
296.500
312.921

TP - EJENDOM
Side 1
23.06.03 13.49 RD5V 657
00 GL. ARNBORG BY, ARNBORG

Karen Gjerluff Grønne
Ole Peder Grønne
Mølhøj 26
6950 Ringkøbing

Ændringsdato Vurderingsændring
01012002
ORDINÆR VURDERING
26032002
EJERMEDDELELSESTYPE
SÆRSKILT VURDERET SKOV OG PLANTAGE
Ejerbolig-/stuehusværdi
Stuehusgrundværdi
Antal lejligheder

5

*

I

9br

o

')l
et

Nr. 16. skurvogn på matr. nr. 9br

~

-..~"....,~
"00--,
Tf.N"

96 28 28 28 Fa. "" 96 28 29 30

1: 5000

o.la

25-06-2003

-

....
..!......

7

248584
T E L E F O N - F O R E S P øR G S E L
858-4 er beliggende : Fasterholtgårdvej 4 A
rikel . . . : 0009 BR
rikel areal:
312.921 Heraf vej:

3.1 ejere
2ste vurdering
~endt
vttelse ..
1domsværdi
edværdi . .
leret areal

2

Vurd.år
02

Ejer ..
C/O-navn
Adresse
Bynavn .
Post ..
Benyt

2002
06
1.150.000
296.500
312.921

TP - EJENDOM
Side 1
23.06.03 13.49 RD5V 657
00 GL. ARNBORG BY / ARNBORG

Karen Gjerluff Grønne
Ole Peder Grønne
Mølhøj 26
6950 Ringkøbing

Ændringsdato Vurderingsændring
01012002
ORDINÆR VURDERING
26032002
EJERMEDDELELSESTYPE
SÆRSKILT VURDERET SKOV OG PLANTAGE
Ejerbolig-/stuehusværdi
Stuehusgrundværdi
Antal lejligheder
...

5

I

*

I

,,
9br

o

100

') I

-~

Nr. 17, rønne på: matr. nr. 9bt"

~.Parlo;

__

,~.
Hemt>g

<01I'III\ ......

'''''..",.,
TI-'Ir: 96 2a 28 28

F... nr: 96 28 29 30

1

5000

e-

25-06-2003

7

135712
T E L E F O N - F O R E S P øR G S E L
571-2 er beliggende : Brunkulsvej 13
rikel
rikel areal

0004 E
0006 BQ
343.440 Heraf vej:

11 ejere
I

~ste vurdering
Kendt
(ttelse . .
domsværdi
dværdi ..
eret areal

I
I

5
Vurd.år
02

Ejer ..
C/O-navn
Adresse
Bynavn .
Post ..

TP - EJENDOM
Side 1
23.06.03 13.48 RD5V 657
00 SØBY BY, RIND
01 SØBY BY, RIND
2.550

Jens I M Frellsen Kjems
Henny Meta Jørgensen
Trællerupvej 8
Trællerup
4000 Roskilde

Benyt

Ændringsdato Vurderingsændring
01012002
ORDINÆR VURDERING
01032002
EJERMEDDELELSESTYPE
2002
09 UBEBYGGET AREAL
88.600 Ejerbolig-/stuehusværdi
88.600 Stuehus grundværdi
343.440 Antal lejligheder

1

*

6cm

-"-0_.

6.3
"".

I

m
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o
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6g
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····
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·
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Komaet

Brunkulsvej nr. 13. Søby

A./<looiotIg

Park

~

,~

~

100m .........

!l6

DIIo

23-06-2003

--

~

'·00 He<ninlI
11-""

1: 5000

28 Z8 28 Fu."" 96 28 29 30

KORT>

08010.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 08010.00
Dispensationer i perioden:

31-03-2004 - 23-08-2006

REGeNR.

4

FREDNINGSNÆVNET

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København

30/0.00

FOR RINGKJØBING AMT

SCll1~

Herning, den 31. marts 2004
R.A.F.55/03

Kjærsgård og Nielsen er d.d. tilskrevet således:
"Midtconsult A/S, Viborgvej 1, 7400 Herning, ansøger på vegne ejeren, Nedbrydningsfirmaet
Kjærsgård og Nielsen, Tanderup Mark 9, 7400 Herning, om tilladelse til at foretage nedbrydning af bygninger med nødvendige fragmentsorteringer samt opføre lager- og maskinhal på
matr. nr. 6 ao, Søby By, Rind, beliggende Brunkulsvej 8, 7400 Herning. - R.A.F. 8/01 - Søby
Sø.
Efter en besigtigelse den 25. marts 2004, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for
Ringkjøbing Amt, Herning kommune, Danmarks Naturfredningsforening, lodsejere og naboer, Midtconsult A/S og ansøgeren, Kjærsgård og Nielsen A/S skal nævnet meddele, at der ikke efter Naturbeskyttelseslovens § 50 kan gives tilladelse til, at der på ejendommen Brunkulsvej 8, Herning, opføres en ny lager- og maskinhal, ligesom der ikke må ske etablering af
nedbrydningsvirksomhed som ansøgt.
Fredningsnævnet bemærker indledningsvist, at den betragter etableringen af nedbrydningsvirksomheden som etablering af en ny virksomhed. Der er fra nævnets side lagt vægt på, at
der skal opføres en ny bygning på 2000 m2 samt på, at der ikke indtil nu har været en tilsvarende virksomhed.
De eksisterende bygninger er ikke bevaringsværdige og henstår mere eller mindre forfaldne.
-

Nævnet kan ikke give tilladelse
slaget for området. Nævnet har
og dyrelivet, samt de rekreative
støvgener samt de skæmmende
ner.

til det ansøgte, da det er i strid med formålet i fredningsforved denne vurdering navnlig lagt vægt på hensynet til fuglehensyn til besøgende i området, især med hensyn til støj- og
ændringer af terrænet og opstillingen afskæmmende maski-

Fredningsnævnet tilføjer, at det ikke vil være i strid med fredningsbestemmelserne i fredningsforslaget, at de eksisterende bygninger nedrives og fjernes. Dette kræver derfor ikke
nævnets tilladelse.
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.

-) ro I~/.:2 SO
/t/
I/

-(J

OO /

RETIEN [HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3,7400 Herning
Tlf. 97 22 22 00
E-mail: f-naevn@get2net.dk
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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. Vejledning om gebyrordningen kan findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvist medhold i Deres klage"
hvilket herved meddeles til Deres orientering.
Med venlig hilsen

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING

Tlf. 97 22 22 00

Nygade 1-3, 7400 Herning
E-mai!: f-naevn@get2net.dk
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Herning, den 23. august 2006
R.A.F.74/05
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Thorkild Friis Hansen, Ole Simonsen og Jens Simonsen er d.d. tilskrevet således:
"Thorkild Friis Hansen, Borbjerg Byvej 2, 7500 Holstebro, Ole Simonsen, Hyllerødvej 8,
8783 Hornsyld, og Jens Simonsen, Merrildvej 27, 7400 Herning, ansøger om tilladelse til at
opføre en mindre hytte på matr. nr. 6i, 6bb, 6br, Søby By, Rind, beliggende Brunkulsvej 4,
7400 Herning. - R.A.F. 8/01 - Søby Sø og Søby Brunkulslejer.
Efter en besigtigelse den l. december 2005, hvori foruden nævnet deltog Herning kommune,
Danmarks Naturfredningsforening og ansøgerne samt efterfølgende forhandlinger mellem
ansøgerne og Fredningsnævnet skal nævnet i medfør afNaturbeskyttelseslovens § 50
meddele, at der kan gives tilladelse til, at der på det ansøgte areal opføres et arbejdshus på op
til 7 x 13 meter.
Tilladelse gives på følgende vilkår:
• Arbejdshuset må ikke hverken i udseende eller indretning få karakter af andet end en
bygning til opbevaring af redskaber til brug for skovarbejdet samt til omklædning, frokost
og lignende for skovarbejderne. Der skal således i arbejdshuset være plads til den traktor,
der anvendes i skovarbejdet.
• De øvrige bygninger, campingvogn og redskabsskur på arealet skal fjernes, og der må ikke
opbevares redskaber andre steder end i arbejdshuset.
• Bygningen skal udvendig beklædes med træ malet i en mørk naturfarve, og taget beklædes
med mørkt tagpap
Tilladelsen gives, da byggeriet ikke findes at være i strid med fredningens formål. Nævnet har
især lagt vægt på, at der på arealet i dag findes en gammel forfalden hytte, en forfalden
campingvogn og et uskønt metal skur til opbevaring af mindre redskaber. Derudover
opbevares den skovtraktor, der er nødvendig til skovarbejdet, udendørs. Ved at imødekomme
ansøgningen på de fastsatte vilkår sker der en væsentlig forskønnelse af området. De
naturmæssige og landskabelige værdier lider derfor ikke skade, men vil i stedet blive
forbedret.
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.

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 3, 7400 Herning
Tlf. 97222200
E-mail: f-naevn@mail.dk

l'

FREDNINGSNÆVNET

FOR RINGKJØBING

AMT

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.
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 3, 7400 Herning
Tlf. 97222200
E-mail: f-naevn@maiI.dk
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Herning kommune
Gitte Søgaard
bjggs@herning.dk

Herning, 27. august 2019
FN-MJV-25-2019

Ansøgning om etablering af jordvarme på Mindelundvej 18, 3a, Søby Sø, Rind. – R.A.F. 08/2001 –
Søby Sø og Søby Brunkulslejer.
Ved Naturklagenævnets afgørelse af 29. maj 2007, hvorved Søby Sø og Søby Brunkulslejer blev
fredet. Fredningens formål er beskrevet som: ”Fredningen har til formål at bevare eller forbedre
områdets naturmæssige, landskabelige, geologiske og kulturmæssige værdier. Formålet er også at
sikre og genskabe de større sammenhængende nøgne og ørkenlignende områder længst muligt, at
sikre og genskabe de åbne og delvist tilgroede hede- og overdrevslignende arealer og brunkulstipperne, samt at sikre og genskabe udsigter og indkig fra brunkulstipper, offentlige veje og anlagte stier
til søerne og det kulturskabte landskab.
Fredningen har endvidere til formål at forbedre offentlighedens adgang til de dele af områderne,
hvor det vurderes at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt og foreneligt med naturværdierne.”
I § 3 er anført: ”Terrænændringer, anlæg mv.
De eksisterende terrænforhold herunder sandtipper og søskrænter m.m. må ikke ændres ved planering, udgravning eller opfyldning.
Der må ikke opføres tekniske anlæg mv., såsom master, vindmøller, tårne, transformerstationer eller
tilsvarende indretninger.…”
Fra Herning kommune er modtaget en ansøgning fra rådgiveren, Klimadan A/S på vegne ”Projekt
Voldsgaard” om tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg med tilhørende nedgravning af 650
meter slange. Slangerne skal nedgraves nord for ejendommen, på Mindelundvej 18.
Sagen er behandlet af nævnets formand alene efter § 10, stk. 5 i forretningsordenen for Fredningsnævn.
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 og
• at anvisninger fra Herning kommune herunder om bevarelse af vegetationen på stedet, skal efterkommes.
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 søerne og det kulturskabte landskab, der er knyttet til det fredede område.
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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 Fødevareklagenævnets 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 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 projekttilpasninger, 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.
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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 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 bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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