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Fredningen har følgende omfang:
I Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, således at

udsigten til og fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbringes transformatorstatio~r, telefon- og telegrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande. # # cif
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r" Fredningen har følgende omfang: , ,
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, således at

udsigten til og fra kirken hindres, ligesom de~ heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.: der må ikke opsættes,~ . ,

skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande. ;(. '
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Afgørelser - Reg. nr.: 01876.04

Dispensationer i perioden: 10-06-1982
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

~~:)
(YJ -

2C/ 6 cZ
r?':' .'11:

Den lo. juni 1982 holdt fredningsnævnet for Viborg amts

nordlige fredningskreds møde på ~ rådhuset i Hurup.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors, og medlem-

me:rne, amtsrådsvalgt medlem Johan Mikkelsen, Hurup,

Der foretages:

Sag nr. F 58/1982 Sag vedr. dispensation fra fred-
ningen af Vejerslev kirke, for
landinspektørerne Knud Sørensen
og Svend Bak, Nyk. Mors, til ud-
stykning af matr. nr. l b Vejers-
lev Præsteg.eard, Vejerslev.

Der fremlagdes:
l. Skrivelse af ll. maj 1982 fra Viborg amtskommune.
For Viborg amtsråd, teknisk forvaltning, fredningskontoret,

mødte cand. scient. Ole Olesen •
Med tiltræden af det kommunevalgte medlem A.P. Herma~scn,

meddelte fredningsnævnet enstemmigt dispensation fra kirke fredningen
ved Vejerslev kirke, til den ansøgte udstykning af parcel med eksis-
terende enfamiliehus.

Det bemærkes,at yderligere bebyggelse ikke skal finde sted.
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2.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, af bl.a.
den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige
myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klsgeberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet ~r klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af overfredningsnævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Knud S. Lund.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige fredningskreds, den 21.6.1982

i; &uW S. Lund.





























Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Den 12. november 2017

FN-NJN-40-2017: Opførelse af overdækket terrasse mellem bolig og udhus.

Fredningsnævnet har den 20. juni 2017 fra Morsø Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til 
opførelse af overdækket terrasse mellem bolig og udhus på matr.nr. 1b, Vejerslev Præstegård, 
Vejerslev, beliggende Kirkebakken 3, 7980 Vils.

Sagen er behandlet som en formandsafgørelse efter forretningsordenens § 10, stk. 5.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele en dispensation som nedenfor anført.  

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af deklaration af 12. juni 1952 til sikring af Vejerslevs Kirkes frie 
beliggenhed. Det fremgår deklarationen, at arealerne ikke må bebygges eller beplantes, midlertidigt 
eller vedvarende, således at udsigten til eller fra kirken hindres. Der er i deklarationen forbeholdt ret 
til bebyggelse langs vejen øst for kirken indtil 20 m fra vejmidten. 

Det fremgår af ansøgningen, at den påtænkte overdækning er på 23 m2, og at den skal placeres 
mellem et udhus og beboelsen ud mod vejen, som ligger nord for bebyggelsen.

Fredningsnævnet har den 20. november 2009 (FS 76/2009) meddelt dispensation til opførelse af et 
nyt stuehus på ejendommen. Det er i afgørelsen nævnt, at afstanden fra bygningen til vejmidten vil 
være ca. 17 m. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Vejerslev kirke betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele 
dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet kan under hensyn til placeringen af den overdækkede terrasse mellem bolig og 
udhus meddele dispensation til det ansøgte, da terrassen ikke hindrer udsigten fra eller til kirken.

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk


Klagevejledning

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 naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
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 Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis 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 en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 dispensation 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 dispensationen 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,

2. Poul Kristensen,

3. Miljøstyrelsen, København,

4. Morsø Kommune,

5. Danmarks Naturfredningsforening, København,

6. Danmarks Naturfredningsforening, Morsø afdelingen,

7. Dansk Ornitologisk Forening, København,

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,

10. Aalborg Stift,

11. Morsø Provsti,

12. Menighedsrådet ved Anny Elisabeth Høegh Nielsen.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 3025 5459 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

Den 12. juni 2022 

 

Morsø Kommune 

 

FN-NJN-26-2022: Informationstavle ved Vejerslev Kirke. 

Fredningsnævnet modtog den 11. april 2022 en henvendelse fra Vils og Omegns Borgerforening ved 

Mogens Højgaard om tilladelse til at opstille en informationstavle ved Vejerslev kirke på matr.nr. 1e 

Vejerslev Præstegård, Vejerslev, der ejes af menighedsrådet. 

Fredningsnævnet har anset henvendelsen for en ansøgning om tilladelse til at opsætte informations-

tavlen og har efter foretagen høring behandlet sagen uden besigtigelse på skriftligt grundlag. Fred-

ningsnævnet har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i 

afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.  

Fredningsnævnet har behandlet sagen som en formandsafgørelse i medfør af forretningsorden for 

fredningsnævn § 10, stk.5. 

Sagens baggrund 

Det berørte areal er omfattet af fredningsdeklaration af 4. november 1953 til sikring af Vejerslev 

kirkes frie beliggenhed. 

Det er om tavlen oplyst, at den er ikke-kommerciel. Tavlen er et led i et større natur-kulturprojekt 

med i alt 8 tavler i området samhørende med en stor skulptur på Vils nye torv. 

Tavlen er 170 cm høj og 100 cm bred og tænkes placeret vinkelret på kirkediget, som er ca. 140 cm 

højt. Ansøgningen er indgivet i tilknytning til en større byfornyelse i Vils med nyt stisystem og med 

fokus på natur- og kulturoplevelser. 

Nedenfor ses specifikation af det ansøgte, samt foto med en angivelse af placeringen af informations-

tavlen.: 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Aalborg Stiftsøvrighed har forelagt sagen for kirkegårdskonsulent, Mogens Andersen, som i mail af 

27. april 2022 har anbefalet, at fredningsnævnet meddeler dispensation. 

Menighedsrådet ved Vils kirke har i referat af 18. november 2020 accepteret det ansøgte. 
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Fredningsnævnet lægger til grund, at det ansøgte ikke er beliggende i Natura 2000-eller Habitatom-

råde. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Vils kirke betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 

af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 

ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 

ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 

af arter, som området er udpeget for.  

 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 

ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der 

er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle 

livsstadier.  

 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

 

Fredningsnævnet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger om det ansøgtes størrelse og pla-

cering meddele dispensation, idet skiltet vurderes ikke at ville hindre indsigten til eller udsigten fra 

kirken. 

Klagevejledning 

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 naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevare-

klagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-

side 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 

http://www.naevneneshus/
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sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevne-

neshus.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 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis 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 en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 

medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 afgørelses-

udkast i partshøring. 

En dispensation 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 dispensationen bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

Med venlig hilsen 

 

Niels Bjerre 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard, 

2. Jesper Balle Kristensen, 

3. Miljøstyrelsen, 

4. Morsø Kommune, 

5. Aalborg Stiftsøvrighed, 

6. Morsø Provstiudvalg, 

7. Menighedsrådet ved Vejerslev kirke, 

http://www.naevne-neshus/
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8. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

9. Danmarks Naturfredningsforening, Mors, 

10. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

11. Dansk Ornitologisk Forening, Mors, 

12. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 

13. Friluftsrådet, centralt, 

14. Friluftsrådet, kreds Nordvest. 

 


	Forside
	Fredningsnævnet 04-11-1953
	Kort
	Dispensationer t.o.m. 2009
	Dispensationer 1982
	Dispensation 2009

	Dispensationer 2010-2019
	Dispensationer 2012
	Dispensationer 2017

	Dispensationer 2020-2029
	Dispensationer 2022




