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Arealer omkring Lild Strand og Bulbjerg
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Fr.nr. P. 5 - 300 Fr. 2

• ca. 527 ha. Fredet: FDK ll. juli 1955.

Sikring af klit!andskab •

Arealerne må ikke bebygges, beplantes, drænes, opdyrkes
eller indhegnes. Terrænændringer må ikke foretages bort_
set fra ved gravning efter grus og sand på strandbredden.
Nye veje mA ikke anlægges, dæmpning af sandflugt må ikke
ske ved træplantning, og nåletræer undtagen enebær fjer_
nes af klitvæsenet. Lyngslagning er ikke tilladt og græa-
og lyng tørv må ikke afskrælles. Der må ikke opstilles
skæmmende indretninger af nogen art.
Klitvæsenet har dog ret til at foretage nødvendige ar-
bejder til kystliniens bevarelse, samt at slå den til
sandrlugtedæmpningen nødvendige lyng. Klitvæsenet kan
endvidere erter naturfredningsrådets.godkendelse tage
grus til eget brug og udlægge små arealer til vildtagre
o.l.
Staten.

Naturrredningsrådet og fredningsnævnet.

FREDNING
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Udskrift

\
\
\t1nglysningsakterne ved retten i Pjerr1tslev.

---000---
\
\

,I

I
L. 1487

,l,juli 1955.
D e k l a r a t i o n.------------------~--

i
I
J
~
••i

Følgende matr.nr.e tilhørende landbrugsministeriet ved etatens
ttklitvæsen: 2t, 3e, 48a, 5e, 6e, 7i, 8i, 8k, 9i, loe, lof, llb, llk,

12e, 13d, l4e, 23d, 25q, 28i, 29t, 30g, 30,2,. 83!, -86e, 90& af Lund
og Bjerget byer m.fl. steder, Lild sogn, i det omfang, hvori -de er
indlagt med grøn farve på vedhæftede kort i målestoksforhold 1:20 000,
pålægges herved fredningsservitut om, at de skal henligge i uforandret
naturtilstand, hvorved navnlig iagttages. .

I

I ~

1) arealerne må ingensinde bebygges, beplantes, drænee, opdyrkes eller
.. graves efter grus, sand, sten el. lign, undtagen grus og sand på• strandbredden, grøfter må ikke graves eller oprenses, medmindre det



3). alle nåletræer, plantede eåve1 som selvsåede, enebær alene undta-
, ,

get, fjernes ved klitvæsenete foranstaltning ved hugst eller på
anden måde inden forløbet af eet år og fremtidig inden udløbet af
h.jet tiårige perioder.
der må ikke re~ees master til telefon, elektricitetsforsyning,

.~.... ). of'

: : ...~.:, .
',~ .

' .....
transformatorstationer e.l. eller opstilles boder, skure, vogne :
til beboelse'og andre ekæmmende indretninger e.l., redningstelefo-

dog
nen og hermed i forbindelse etående anlæg berøres ikke af dis.e

"

, .1

,
".

bestemmelser.
KIttvæeenet forbeholder sig aog ret til:

a). at iværksætte dæmpn1ngssrb'jder elle~ knare'årb~jaer;'aer'~11sig-
ter kyetlin1ene bevarelse,

b). at slå den til dæmpning af sandflugt på det fredede område nØTen-

'.... .;

Ir; . dige lyng på dette,
c). at -tage grus til eget brug på enkelte steder efter naturfredniDge-

ttt :.
cl) •

~ .. 'rådets godkendelse. ";:;
~t -sælge ,grue .og e~d~~~

'", ~~..
, "

strandbredden~ 3fr. punkt l.
e). efter godkendelse af ,naturfre dnings rådet at bevare eller udlægge

små arealer til vildtagr. o.l •
i). at anlægge, bevare og 'vedligeholde 'brandl1njer.
~). at anlægge og vedligeholde de for administrationen og tilsynet

nødve~dige 'veje'og ·,etier.
Denne d·eklarati-on.begæres' tinglyst Bom serv1 tutstiftende på de

#

.,
t'

" ,

tt ovennævnte matrikelnumre. Med hensyn til foranstående pantehæftelser, .
r •servitutter o.a. byrd,r henvises til ejendommens blad 1 'tingbogen. I

l" P
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Påtaleberettiget er naturfredningerådet og fredningsnævnet for
thieted amtsrAdekreda. . ~ ,

, .
• t Lo I

P.l.v.,
Klitdirektoratet
Vejre pr. Oxbøl

Fredningsnævnet for Thisted amte-~'

r.. .,
raadskrede. Becb. .

.. ,l~ '.t..., '......"
' .• ,;1 ,j!,, ~.tr~.~~~t

.: ,.' >';;/'~
, \ "~"

._:,~~d!~rt 1 dagbogen tor retskreds nr. 73 Han Herreders den l~~ ;lulf\;':~f'
+ 1955. L1e~ tingbog' bind Li1d bl. 8 k Lund og Bjerget m.m. Akt skab E nr.··."7;·

l I _ ': :~~ j i -l

14,5.'L~:t,;c;~~~ t, 9i, 23d, 57e, hvorunder de pågældende matr. nr.~, :~ ;:~}~Y..};:
J inddrag~t~. . . ',' o, •••• ,

19/10 1954. P. Thaarup
_ \ <.',,,,:."
.t (~...~'..~.,.
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2. juli 1955.
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REG.Nl 2215.61
Skov. ~of\~~~et i

-:::I '\IdLUrstyre/sen
3 l JAN "'rI,< .. 1'~n;J

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 25. januar 200 l holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret iThisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 45/2000

• Ansøgning om tilladelse til ridning på de fredede arealer i Madsbøl og Lild klitplantager
omfattet afO.F.N.K af 12.08.63,O.F.N.K. af 12.08.77. og F.N. deklaration af 11.07.55.

:qer fremlagdes:

l. Skrivelse af 12.12.2000 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.
2. Skrivelse af21.12.2000 fra Viborg amt, Miljø og Teknik.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Harry HjaItelin, Thisted, og det kom-
munalvalgte medlem Per Skovrnose, Hanstholm, meddelte fredningsnævnet tilladelse til adgang for
ridende indenfur de fredede arealer i Madsbøl og Lild klitplantager, som beskrevet i Skov- og Na-
turstyreisens brev af 12.12.2000, i en 3-årig forsøgsperiode at regne fra klagefristens udløb.

Mgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sør-e ger for videresendeise afklagen til Naturklagenævnet.

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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

Knud S. Lund,
fmd.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

3 O JAN, 20m
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 3025 5459 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

 

Thisted Kommune 

Den 4. juli 2022 

FN-NJN-9-2022: Kvælstofforsøg ved Lild Klit. 

Fredningsnævnet har den 11. februar 2022 fra Thisted Kommune modtaget ansøgning om tilladelse 

til at udføre et kvælstofforsøg på matr.nr. 9ad Lund By, Lild, der ejes af Naturstyrelsen Thy, som har 

meddelt samtykke til det ansøgte. Miljøstyrelsen Nordjylland har udarbejdet ansøgningsmaterialet.  

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen 

for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 2. juli 1955 om fredning af arealer ved Lild 

Klit, der er en tilstandsfredning, hvorefter der ikke må foretages slåning af lyngvegetationen og der 

ikke må opsættes master til telefon, elektricitetsforsyning, transformatorstationer eller lignende eller 

opstilles boder, skure, vogne til beboelse og andre skæmmende indretninger. Der må heller ikke heg-

nes. 

 

 

Ovenfor ses markeret ved felter placering af forsøgsarealerne. 

Forsøgene, der udføres af Miljøstyrelsen Nordjylland, skal bidrage til viden om negative effekter ved 

luftforurening på økosystemer ved kontrollerede forsøg. 

Miljøstyrelsen Nordjylland har oplyst følgende: 

”… 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Eksperimentelt design  

De eksperimentelle behandlinger vil blive foretaget i et randomiseret blokdesign med tre niveauer af 

kvælstof og to niveauer af biomassefjernelse, se bilag 3. Der udlægges tre replikater (blokke) for hver 

af de ni habitatnaturtyper med seks plots med kombinerede behandlinger af kvælstof (0, 5 og 15 kg 

N/ha) og biomassefjernelse (med og uden slåning og fjernelse af biomassen). For hver naturtype ud-

lægges således 18 plots.  

Hver blok omkranses af et hegn (170 cm højt) der skal holde græssende dyr ude, så de isolerede 

effekter af behandlingerne kan overvåges. Hvert plot måler 2 gange 2 meter og de placeres med en 

indbyrdes afstand på 2 m og med 1 m mellem plottene og hegnet (se Figur 1). Hver indhegning er 

således på 8 gange 12 meter, svarende til 96 m2.  

Kvælstof tilføres som ammoniumnitrat fire gange årligt (april, maj, august og september) opblandet 

i 1 liter vand pr plot. Den samlede mængde kvælstof tilført hver blok er 16 gram pr år (4 x 4 gram) 

fordelt på 96 m2, svarende til 1,67 kg N/ha. Gennem en 20-årig periode svarer dette til en tilførsel på 

320 gram kvælstof pr blok.  

Inden for hegnet foretages slåning af vegetationen på stierne en gang årligt (i 10 cm højde) og bio-

massen fjernes. I plots med slåning klippes vegetationen 1 gang årligt i 10 cm højde. Hvert femte år 

foretages slåning af alle plots for at fastholde vegetationens successionsstadie. 

…”. 

Thisted Kommune har i en mail af 11. februar 2022 oplyst, at arealerne er beliggende i Natura 2000-

område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, men uden for fuglebeskyttelsesområderne. 

Kommunen har vurderet, at det lille berørte areal bevirker, at projektet ikke vil have væsentlig på-

virkning af habitatnaturtyperne, og at projektet ikke påvirker bilag IV arterne eller potentielle yngle-

eller rasteområder for arterne, samt at de potentielle levesteders økologiske funktionalitet bevares på 

minimum samme niveau. 

Miljøstyrelsen har i en mail af 24. maj 2022 oplyst, at styrelsen ikke har supplerende bemærkninger, 

dog er der en bemærkning om, at udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 16 har ændret sig til 

basisanalysen 2022-2027, hvilket inkluderer havlampret. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelsen den 15. juni 2022. I besigtigelsen 

deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre og det kommunalt udpegede medlem 

Esben Oddershede. Det ministerielt udpegede medlem, Tage Leegaard var forhindret i at deltage, 

men har efterfølgende deltaget i votering i sagen. For Thisted Kommune mødte Dorthea Albrectsen. 

For Miljøstyrelsen Nordjylland mødte Jens Erik Lindgaard og Camilla Mai.  For Danmarks Natur-

fredningsforening mødte Ib Nord Nielsen. For Dansk Ornitologisk Forening mødte Carsten Krog 

Pedersen.  

Miljøstyrelsen Nordjylland oplyste, at de projekterede forsøg følger anbefalinger fra Aarhus Univer-

sitet med differentieret kunstvanding.  

Såvel Danmarks Naturfredningsforening som Dansk Ornitologisk Forening udtalte sig positivt over 

for det ansøgte, men så gerne, at der fastsættes en tidshorisont for forsøget, og at der på de omhandlede 

hegninger opsættes informationstavler. 



3 
 

Thisted Kommune oplyste, at kommunen agter at meddele dispensation i forhold til naturbeskyttel-

seslovens § 3. 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

Fredningen af arealer ved Lild Klit betyder, at det ansøgte projekt kræver fredningsnævnets dispen-

sation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele di-

spensation, 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 an-

søgte 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 livs-

stadier. 

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

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

På baggrund af det oplyste om formålet med det ansøgte forsøgsprojekt finder fredningsnævnet ikke, 

at en gennemførelse af projektet, som alene omfatter et samlet relativt mindre areal, vil være i strid 

med fredningens formål.  

Fredningsnævnet kan derfor meddele dispensation til en gennemførelse af forsøgsprojektet, dog så-

ledes at dispensationen foreløbig alene gælder for en 10-årig periode. Det anbefales, at publikum 

orienteres om forsøgsprojektet ved opsætning af informationsskilte. 

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. 

 

http://www.naevneneshus/
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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.naevnenes-

hus.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 li-

geledes 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 Fødevarekla-

genævnets 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. Esben Oddershede, 

3. Miljøstyrelsen,  

4. Thisted Kommune, att. Dorthea Albrechtsen, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
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6. Danmarks Naturfredningsforening, Thisted, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Thisted, 

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

10. Friluftsrådet, centralt, 

11. Friluftsrådet, kreds Nordvest, 

12. Miljøstyrelsen Nordjylland. 
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