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Rekvirent 

Naturstyrelsen Blåvandshuk 

Ålholtvej 1 

6840 Oksbøl 

Att.: Mads Bank-Mikkelsen 

 

Formål: 

Vurdering af anvendelsesmuligheder for og forventelig salgspris indenfor 12 måneder på nedennævnte 

arealer.  

 

Matrikel nr. 56b, V. Birk, Skjern Jorder 

Arealet henligger, som 35.720 kvadratmeter græs med et fugtigt område i den sydøstlige del. Imod nord 

støder arealet op til Ringvejen omkring Skjern. 

På arealet løber Nørreå og naturen er flot og med udsigt over Skjern Å deltaet. 

I forhold til arealets anvendelsesmuligheder, så har vi forespurgt Ringkøbing-Skjern Kommune om mulighed 

for bebyggelse eller dyrkning og vi har desværre ikke modtaget svar endnu og tager derfor udgangspunkt i, 

at det ingen af delene er mulige på arealet. 

Vi har af rekvirent fået oplyst, at der er taget høslæt indtil sidste år og dette, samt afgræsning ved for 

eksempel kreaturer, vil kunne fortsætte. 

Da der ikke har været pløjet i flere år vil det kræve en godkendelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune for at 

dette vil kunne genoptages. Selvom denne godkendelse kan opnås, så er jorden af lav dyrkningsmæssig 

værdi og det vil næppe kunne betale sig på grund af højt indhold af sand, der er kendetegnet for området. 

Arealets naboer er imod øst et dødsbo og imod syd, er det Ringkjøbing-Skjern Kommune, som nok er den 

oplagte aftager. 

Da der ikke kan bygges på arealet og det næppe kan anvendes til dyrkning, samt arealets størrelse og 

manglende sammenhæng med andet anvendeligt jord, så vurderer jeg prisen til at være kr. 175.000. 



 

 

 



Matrikel nr. 54c og 54d, Nr. Bork By, Nr. Bork 

Arealet er bestående af matrikel nummer 54c, der er 39.475 kvadratmeter stort og ligger på sydsiden af 

Tarmvej. Denne del henligger med græs og lysesiv, hvorfor der er tvivl om, hvorvidt det kan dyrkes. 

Anvendelse til græsning er nok det mest nærliggende. 

På nordsiden af Tarmvej ligger matrikel nummer 54d, der er 32.504 kvadratmeter stort, hvoraf cirka 21.780 

kvadratmeter er §3-eng, der primært består buske og lave træer og derfor ikke kan anvendes eller dyrkes. 

Den resterende del henligger i græs og består af et spids pileformet stykke jord, der ligeledes er tvivl om 

anvendelsesmulighederne for. Det bærer ikke præg af at have været i drift for nyligt og derfor betragtes 

anvendelsesmulighederne, som meget begrænsede og nok kun græsning. 

For begge arealer gælder det, at da der ikke har været pløjet i flere år vil det kræve en godkendelse fra 

Ringkøbing-Skjern Kommune for at dette vil kunne genoptages. Selvom sådan en godkendelse kan opnås, 

så er jorden af lav dyrkningsmæssig værdi og det vil næppe kunne betale sig, at forsøge dyrkning af jorden. 

Da arealerne ikke kan bebygges og det næppe kan anvendes til dyrkning, og da arealerne ikke er store i 

forhold til anvendelse, samt deres manglende sammenhæng med andet anvendeligt jord, så bliver en  

samlet vurdering for de 2 stykker jord på kr. 225.000. 

 

 



 

 

 

Habilitet 

Denne vurdering er foretaget ud fra mit kendskab til omsætning af denne type ejendomme, og i øvrigt efter 

skøn og bedste overbevisning. 

Arealernes anvendelighed har været drøftet med planteavlskonsulent Leo Bajlum. 

Samtidig erklærer undertegnede ejendomsmægler, at jeg ikke har personlig tilknytning til ejeren eller parter 

i sagen, ligesom jeg ikke har personlig interesse i vurderingssummens størrelse. 

 



Copyright 

Vurderingen må ikke uden skriftlig tilladelse fra Vestjysk Landbrugsmægler benyttes af andre end 

rekvirenten, til andre formål end angivet, eller i øvrigt gengives helt eller delvist. 

 

 

Ringkøbing, d. 22-05-2018 

 

Vestjysk Mægler 

Thomas Silberg 

 


