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REG. NR. Y.J/~
Det frededes belig- KendeIsens eller forligets væsent- KendeIsens eller

genhed og matr. nr. ligste indhold. forliget s dato.-.\ -----
55 d, 55 bo, 57 aa, Arealet skal stedse henligge i na- 16/5-1967.
71 b, 75 c og 78 b turtilstand.
samt del af 77 g og Det er ikke tilladt:
77 h, Vandflod by At foretage fældning, rydning eller
m.m., Oksby sogn. ophugning af nogen del af de nu på

arealet værende træer eller beplant-
ninger,
at foretage dræning, opdyrkning eller
tilplanimng af den del af arealet-, der
nu henligger i udyrket tilstand,
at foretage gravning af nye grøfter
eller at foretage opgravning af eks •
grøfter, medmindre det er nødvendigt
af hensyn til tilstødende ikke fredede
arealer,
at foretage opfyldning eller foretage
opgravning af grus, sand, sten eller
lign. ,
at anlægge nye veje eller stier på
arealet,
at afskrælle græs eller lyngtørv,
at opføre bygninger af nogen art, eller
opstille boder, skure, beboelsesvogne
eller lign. på arealet,
at opstille ledningsmaster, transforma-
torstationer eller lign. på arealet, og
at indrette campingpladser på arealet.
Klitvæsenet skal dog være berettiget
til at anlægge gangstier på arealet og
til at foretage de foranstaltninger,
der skønnes nødvendige, for -at forhindre
sandflugt og for at afværge brandfare,
ligesom klitvæsenet skal være berettiget
til i det omfang, det skønnes fornødent,
at fjerne selvsåede nåletræer.
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Matr.nr. 55d m.fl ..
Vaiidfiod by m.m.,
Oksb,. sogn.

Anmelder:
Klitdirektoratet,
Vejere.

1€· ~1!d1967Jl, 3l<~) .
......2: .. ",,I , ,

Frednin8sdeklaration.

Ilandbrugsministerlet, statens klitvæsen, der er ejer U matr.n.:r.E
v v \. II './

55!, 55bo, 57aa, 7l11, 751'-' 77i!i.' 77h og 78~ Vand.tlod bY'm.Bl., Okaby
sogn, pålægger herved det på vedhæftede kort angivne areal, nemlig
matr.nr.e 55d., 55P2, 57aa., 7l,E.,75E. og 78:e" samt clea nord for vejen
Ho-Blaavand beliggende del ~ matr.nr. 77JS, og 771! :følgende fredning s- I

servitut:
1..

Det omhandledeareal fredes, således at det gtedse skal henligge
i naturtilstand.

2.
Som følge he-ra.:f'skal det bl..a. ikke være 'til.1a4t

.!1 :foretage fældning, rydning eller ophugn1ng af nogen del af de nu
på arealet værende træer eller beplantninger,

at foretage dræning, opdYTkningeller tilplantning af den del a:! area-
let, der nu henl~gger i udyrket tilstand,

at foretage gravning fd nye grøfter ell.er at f'ore"tage opgravning af
eksisterende grøfter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til
tilstødende ikke fredede are~er,

.!! foretage opfyldning eller foretage opgra'Vllingat grus, sand, sten
eller lign.,

!1anlægge nye vej e el~er stier på arealet,
at afakrælle græs eller lyngtørv,-at opføre bygninger af nogen art, eller opstille boder, skure, oebo-

elsesvogne eller lign. på arealet,
!! opstille ledn~gsmaster, transformatorstationer el. lign. på area-

let og
at Lndrette campingpladser på arealet.-

3.
Klltvæsenet skal dog være berettiget til at anlægge gangstiex

på arealet og til at foretage de foranstaltninger, der skønnes nød-
vendige, for at forhindre aandi'lugt og for at afiærge bra.n.di.'are~ li.
gesom klitvæ~enet skal være berettiget til i det omfang, det skønnes
fornødeut$ at fjarae selvsåed~ ~l~træar.



4.
l:Jærværendedeklaration begæxea tingJ.yst på matr.nr.e

55E!., 551?2J 57aa, 71!, 75,2., 77E,. og78! Vand:f'lod by m.m., Oksby
sogn.

Påtaleberettiget med hensyn til dek1arat1onens bes~~
melser er fredningsnævnet for Ribe amt.

lYled hensyn til de arealet påhvilen4e hæftelser, byrder og
servitutter henvises til tiDgbogen.

Re ~,
\ G! !

Landbrugsmh11sterlet, den 27. april 1967.
P. M. V.E.B.

~~.

Foranst~ende deklaration godkendes.
Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds, Varde,

P. n. v.

den 8. maj 1967
(h.jJ:~' ·~'9.3'"//7~)
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Modtaget i
Skov- O~ ""~"''''+''~''lsen •••• 1\1 • I' •••

RE6.ll '1816. CltlJ(

16 JULI 2001 MILJØ & ENERGI

S&N,
Naturbeskyttelseskontoret og Driftsplankontoret.

Ophævelse af fredningen på areal syd for Oksby Plantage.

Distriktets afdelinger 1348, 1349 og 1350 er fredet. De 2 førstnævnte
afdelinger ved deklaration af27. april 1967 (reg.nr. 04376.000 ), der

.I. vedlægges i kopi, og sidstnævnte ved OFN-kendelse af7.januar 1966
( reg.nr. 02742.000 ).

OFN-kendelsen er distriktet ikke i besiddelse af, og vil derfor meget
gerne have et kopi heraf, hvis det er muligt.

Påtaleberettiget med hensyn til deklarationens bestemmelser er fred-
ningsnævnet for Ribe amt.

Problemet ligger blandt andet i deklarationens 2. punkt, hvor det ind-
ledningsvis forbydes, at der ''foretages fældning, rydning eller ophug-
ning af nogen del af de nu på arealet værende træer eller beplantnin-

"ger.

Teksten kom i sin tid til efter ønske fra sælger; men fremstår i dag
uhensigtsmæssig, da de aktuelle contortabevoksninger er ved at gå i
opløsning, og endvidere virker som en uudtømmelig frøkilde, hvilket
ses i området. Fjernelse afbevoksningeme ville endvidere pynte meget
på området.

Området er i dag §3-beskyttet, så de mange forbud i 2. punkt må i dag
anses som værende overflødige. Arealets plejebehov er hverken større
eller mindre end en lang række af de øvrige arealer, som distriktet ad-
ministrerer, men en hensigtsmæssig pleje besværliggøres aktuelt af de-
klarationen.

På denne baggrund skal det forespørges, om ikke tiden er moden til en
ophævelse af deklarationsfredningen. Alternativet er at få en tilladelse
fra fredningsnævnet til at fjeme samtlige ældre bevoksninger.

(1!~
s',,,,,,,',, ".~ Naturs~elseD
~',I',.r C. J ?;901 -/21Ijq _ ([/)0 I

MINISTERIET

SKOV- OG NATURSTYRELSEN

QXBØL STATSSKOVDISTRIKT

Ref. ULO

Den 12. juli 2001

Miljø- og Energiministeriet
Oxbøl Statsskovdistrikt
Alholt
Alholtvej l
6840 Oksbøl

Tlj.: 76541020
Fax: 76541046
E-post: d57~ns.dk



Fredningsnævnet
forle Ribe Amt

REG.NR. '/j 76.0tl

Rolfsgade 94 - 96,
6700 Esbjerg.

Tlf.: 7913 6677

J.nr.: 10/2004

Dato: 2~, G1

Blåvandshuk kommune har den 31. oktober 2003 ansøgt Ribe amt, Natur-
og Landskabskontoret, om tilladelse i medfør af § 35 i lov om planlægning
og §§ 3 og 4 i naturbeskyttelsesloven til at forlænge den eksisterende sti fra
GI. Mælkevej og cirka l km ind mod Ho langs Tane Hedevejs nordside. De
arealer, hvorpå stien skal anlægges, er fredet ved kendelse, afsagt den 16.
maj 1967. Det fremgår blandt andet affredningsbestemmelseme, at det ikke
er tilladt at foretage opfyldning eller afgravning af grus, sand, sten eller lig-

_ nende, at anlægge nye veje eller stier på arealet og at afskrælle græs eller
lyngtørv. Amtet har derfor videresendt sagen til fredningsnævnet, der skal
tage stilling til, om der kan meddeles Blåvandshuk kommune dispensation i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 til at anlægge stien.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag og har besluttet
at meddele kommunen dispensation til projektets gennemførelse på de vil-
kår, der er anført nedenfor i afsnittet "Fredningsnævnets afgørelse".

Sagens baggrund:

Ved deklaration af 27. april 1967, godkendt ved fredningsnævnets kendelse
afsagt den 16. maj 1967, blev en del aLKrogssande og Boldbjerge nord for
Ho - Blåvandvejen fredet.

Det fremgår af fredningsdeklarationen, at landbrugsministeriet den 27. april
1967 pålagde ejendommene matr. nr. 55 d, 55 bo, 57 aa, 71 b, 75 c og 78 b
Vandflod by, Oksby sogn, samt de nord for vejen liggende dele af ejendom-
mene matr. nr. 77 g og 77 h følgende fredningsservitut:

"1.

Det omhandlede areal fredes, således at det stedse skal henligge
i naturtilstand.

2.

Som følge heraf skal det bl.a. ikke være tilladt

.ill; foretage fældning, rydning eller ophugning af nogen del af de

200/ - /1, Hf; - {JfJ(J/



nu på arealet værende træer eller beplantninger,

at foretage dræning, opdyrkning eller tilplantning af den del af
arealet, der nu henligger i udyrket tilstand,

> >

at foretage gravning af nye grøfter eller at foretage opgravning
af eksisterende grøfter, medmindre det er nødvendigt af hensyn
til tilstødende ikke fredede arealer,

at foretage opfyldning eller foretage opgravning af grus, sand,
sten eller lign.,

• at anlægge nye veje eller stier på arealet,

at afskrælle græs eller lyngtørv,

3.

Klitvæsenet skal dog være berettiget til at anlægge gangstier på
arealet

4.

•
Påtaleberettiget med hensyn til deklarationens bestemmelser er
Fredningsnævnet for Ribe amt.

"

- I brevet af 31. oktober 2003 til amtet har Blåvandshuk kommune blandt an-
- det anført:

"Blåvandshuk kommune planlægger at forlænge den eksisteren-
de sti langs Tane Hedevej i Blåvand. Den nuværende placering
af stien langs Tane Hedevej er mellem Hvidbjerg Strandvej og
GI. Mælkevej - stien er placeret nord for vejen

Blåvandshuk kommune planlægger at forlænge stien fra GI.
Mælkevej og ca. l km ind mod Ho - stien placeres nord for ve-
Jen

Den eksisterende vej er ca 5 meter bred. På den nordlige side af
vejen er vejudlægget yderligere ca. 2,7 til 3,3 m .... Det betyder,
at selv_estien lige kan placeres indenfor vejarealet. Udvidelsen
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bliver 2,8 m bred (over en strækning på 10-20 m ved GI. Mæl-
kevej dog kun 2,7 m). Mellem vejen og stien etableres en 30 cm
bred kantafmærkning. Det gør at selve stien bliver ca. 2,5 m
bred

Eksisterende terræn er noget kuperet og stien skal følge vejen,
hvilket betyder at der nogle steder skal afgraves og andre steder
påfyldes jord. Omfanget af afgravningen/påfyldningen er meget
varierende, hvorfor bredden af afgravningen/påfyldningen også
vil variere meget. Det forventes dog at denne bredde max vil ca.
2 meter og gennemsnitligt noget mindre.

Det er vurderet, at der er jord underskud totalt set på stræknin-
gen. Det betyder, at al afgravet jord genindbygges, samt at der
vil blive tilført sand fra en grusgrav

Stien opbygges med 20 cm stabilt grus udlagt på den afrettet
bund og afsluttes med en dobbelt overfladebehandling. Til ter-
ræn tilpasningen vil der hovedsageligt blive brugt det afgravede
materiale, som placeres i et midlertidigt depot "

Ribe Amt, Natur - og Landskabskontoret, videresendte sagen til frednings-
nævnet med brev af21. januar 2004. Amtet har blandt andet anført i brevet:

"

•
Stien ønskes anlagt indenfor et område, der er omfattet af fred-
ningsnævnets kendelse af 16. maj 1967 vedrørende fredning af
den del af Krogsande - Bolbjerge, der ligger nord for Ho Blå-
vandvejen. Ifølge fredningen må der bl.a. ikke foretages opfyld-
ning eller foretages opgravning af grus, sand, sten eller lignende,
der må ikke anlægges nye veje eller stier på arealet, og der må
ikke afskrælles græs eller lyngtørv. Anlæggelse af cykelstien
vurderes derfor at kræve fredningsnævnets dispensation fra fred-
mngen.

På den vestlige del af strækningen, hvor cykelstien søges anlagt,
findes hede, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3,
hvorfor anlægsarbejdet kræver amtets dispensation. Da der trods
alt er tale om et relativt begrænset indgreb i heden, og da indgre-
bet sker af hensyn til at forbedre trafiksikkerheden, vil amtet
være indstillet på at meddele dispensation fra naturbeskyttelses-
lovens § 3 til anlæggelse af stien på betingelse af, at der ikke
sker deponering af bortgravet jord på § 3 beskyttede arealer
(bortset fra evt. opfyldning af bortgravet jord i forbindelse med
anlæggelse af selve stien (genindbygning)), at der ikke må fore-
tages terrænændringer udenfor anlægsarealet, og at der ikke må
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foretages såning i rabatter eller lignende.

Det er amtets opfattelse, at en dispensation fra fredningen til at
anlægge cykelstien ikke vil være i strid med fredningens formål,
idet stien søges a~lagt umiddelbart op ad Tane Hedevej og der
derfor vil være tale om et begrænset indgreb i det fredede områ-
de. Hensigten med fredningens forbud mod nye veje og stier på
arealet må primært gå på nye veje og stier ind over det fredede
område, og ikke en cykelsti, der anlægges så den fremtræder
som en udvidelse af Tane Hedevej "

Fredningsnævnets behandling af sagen:

Fredningsnævnet har besluttet at behandle sagen på skriftligt grundlag.
Fredningsnævnet har derfor anmodet Ribe amt, Natur - og Landskabsafde-
lingen, Skov - og Naturstyrelsen, Blåvandshuk Kommune, Danmarks Natur-
fredningsforening, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i Varde,
Blaabjerg, Blåvandshuk og Ølgod kommuner, Dansk Ornitologisk Forening
og Friluftsrådet om udtalelser i anledning af ansøgningen med svarfrist den
l. august 2004.

Ved fristens udløb forelå der udtalelser fra Blåvandshuk Kommune, Dan-
marks Naturfredningsforenings lokalkomite og Friluftsrådet.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomit6 har blandt andet anført i en
udtalelse, der er dateret den l. juli 2004, at komiteen ikke har nogen kom-
mentarer til

"udvidelse etablering af cykelsti langs Tane Hedevej. Det skal
selvfølgelig pointeres, at der ikke i forbindelse med jordarbejdet
ikke må ske skader på resten af det fredede areal, dvs. der ikke
køres med biler og entreprenørmaskiner nord for cykelstien."

Blåvandshuk kommune har blandt anført i sit brev, der er dateret den 14. ju-
li 2004:

"

Blåvandshuk kommunes plan var, da man indsendte ansøgnin-
gen i oktober 2003 til Ribe Amt, at arbejdet var opstartet i forå-
ret 2004 og at arbejdet var afsluttet i løbet af et par år. For at
fremme projektet og mindske antallet af sags gange anmoder
Blåvandshuk Kommune om, at den resterende strækning ind til
Ho kan behandles og dispenseres i denne sagsbehandling.

Den resterende strækning planlægges udført på samme måde,
som den ansøgte strækning på ca. l km, det vil sige, at stien bli-
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ver 2,8 m bred, placeres i den nordlige side af Tane Hedevej og
sammenbygges med vejen. Stien og vejen adskilles af en 30 cm
hvid kantlinie. Den resterende del af stien starter ca. l km. mod
øst fra GI. Mælkevej og slutter ca. ved Toldervej i Ho .
Blåvandshuk Kommune ansøger derved om dispensation fra
kendelsen fra 16. maj 1967 på strækningen fra ca. GI. Mælkevej
til ca. Toldervej i Ho - i alt ca. 2,8 km "

Friluftsrådet har blandt andet anført i en udtalelse, der er dateret den 30. juli
2004, at rådet finder, at formålet med stien er anbefaleisesværdigt, hvorfor
råder anbefaler, at der meddeles kommunen dispensation til det ansøgte. Rå-
det har tilføjet, at

"Det kunne måske af hensyn til forskelle i terrænhøjderne, være
nødvendigt med en tilpasning af skråningerne.

Ved et blik på Blåvandshuk kommunes principskitse ses en
streng overholdelse af skråninger med hældningen l: 1,5, hvilket
jo ikke er strengt nødvendigt i sådant et tilfælde".

Da kommunen i sin udtalelse har anmodet om dispensation til at forlænge
stien med yderligere 1,8 km i østlig retning, har fredningsnævnet i et brev af
16. august 2004 anmodet amtet om at oplyse, hvorvidt de cirka 1,8 østligste
kilometer af den projekterede cykelsti langs Tane Hedevej kommer til at be-
røre fredede arealer.

I et brev af 19. august 2004 til fredningsnævnet har amtet blandt andet op-
lyst, at

"Anlæggelse af en cykelsti nord for Tane Hedevej øst for skellet
mellem matr. nr. 77 g Vandflod By, Oksby, og matr. nr. 77 d
smst. ind til ca. Toldervej i Ho vil ikke berøre fredede arealer.
Af det kort i A 3-format (1:5.000) visende fredningsgrænser i
området, som amtet tidligere har fremsendt til fredningsnævnet,
ser det ud som om fredningen syd for Tane Hedevej (OFN-ken-
delse af 7. januar 1966 vedr. fredning af områder mellem krog-
sande og Boldbjærge) på en strækning akkurat går op på nordsi-
den af Tane Hedevej. Der er tale om en misvisning på amtets
kort, idet denne fredning ifølge fredningsteksten og kortbilaget
til fredningen holder sig på sydsiden af Ho-Oksby vejen (rane
Hedevej).

Strækningen fra skellet mellem matr. nr. 77 g Vandflod by, og
matr. nr. 77 d smst. ind til Toldervej i Ho er opmålt til at være
ca. 1,6 km "
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Fredningsnævnets afgørelse:

Indledningsvist bemærkes, at den østligste forlængelse af cykelstien ikke
berører fredede arealer. Fredningsnævnet skal derfor alene tage stilling til,
hvorvidt der kan meddeles dispensation til forlængelsen af stien fra GI.

~Mælkevej og cirka 1 kilometer ind mod'Ho langs Tane Hedevejs nordside.

Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, med-
dele dispensation fra en eksisterende fredning, såfremt det projekt, der ansø-
ges om dispensation til at gennemføre, ikke vil stride mod formålet med den
konkrete fredning.

Det fremgår af sagens bilag, at cykelstien kan holdes indenfor vejudlægget
langs Tane Hedevejs nordside, således at forlængelsen af cykelstien mod øst
kun i begrænset omfang berører fredede arealer. Fredningsnævnet vurderer
på baggrund af de oplysninger, som er forelagt nævnet, at anlægget af cy-
kelstien, der ikke kommer til at føre ind gennem det fredede område, ikke
vil stride mod formålet med fredningen af arealerne på nordsiden af Tane
Hedevej . Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, Blåvandshuk kommune dispensation til projektets gen-
nemførelse på vilkår,

at anlægsarbejdet udføres fra vejbanen, således at entreprenør-
maskine og andet grej ikke kommer til at arbejde fra fredede
arealer,

at kantskråninger udføres med en mindre fald end projekteret af
kommunen, og således at kantskråningerne følger konturerne i
terrænet,

at der ikke deponeres afgravet materiale på fredede arealer,
hverken i forbindelse med anlægsarbejdet eller efter dettes ad-
slutning

og

at der ikke sås græs i rabatten eller lignende.

Klagevejledning:

Denne afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt de på-
gældende, indbringes for naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360
København K, af Skov - og Naturstyrelsen, Ribe amtskommune, Blå-
vandshuk kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, lo-
kale foreninger og andre, som har væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage indsendes til fredningsnævnet, der videresender sagen til naturklage-
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nævnet.

Det er en betingelse for naturklagenævnets behandling af klagen, at der
indbetales et begyr på 500 kr. til naturklagenævnet. Nævnet vil sende en
opkrævning på gebyret til klageren, når nævnet har modtaget klagen fra

- fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan fin-
des på naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Såfremt en klage indgives, må nævnets dispensation ikke udnyttes, før sa-
gen er færdigbehandlet og stadfæstet af naturklagenævnet.

Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år.

2 O S EP..2004

http://www.nkn.dk.
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding
Telefon 99686800, mail: sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-45-2017: Ansøgning om tilladelse til at afvikle et off-
road triatlon stævne den 16. og 17. september 2017 gennem de fredede arealer ved Bolbjerge 
og Krogsande mv.

Fredningsregisteret: 02742.01 – Bolbjerge, Krogsande.

Fredningsregisteret: 04376.00 – Hedeklitområde, Krogsande Nord. 

Ansøgningen:

Fredningsnævnet har den 6. juli 2017 modtaget en ansøgning fra Xterra Nordic, c/o Patrick Møl-
holm, Jægersborg Allé 1 D, Bilharziosebygningen, 2920 Charlottenlund, om dispensation fra Over-
fredningsnævnets kendelse, afsagt den 7. januar 1966 om fredning af arealer ved Bolbjerge og 
Krogsande samt fredningsdeklaration vedrørende arealerne nord for Bolbjerge og Krogsande, god-
kendt af fredningsnævnet for Ribe Amt den 8. maj 1967, til at afvikle et off-road triatlon løb på mo-
untainbikes den 16. og 17. september 2017 ad veje og stier i ved Tirpitz Museet samt ved Bolbjerge 
og Krogsande.

Det fremgår af Overfredningsnævnets kendelse, at ”almenheden” har ret til færdsel til fods og op-
hold i det fredede område, og at de veje og stier, der er vist på fredningskortet, er tilgængelige for 
almindelig færdsel til fods. 

Det fremgår endvidere af Overfredningsnævnets kendelse, at der ikke må anbringes skæmmende 
indretninger på de fredede arealer. 

Fredningsdeklarationen indeholder forbud mod at anlægge nye veje og stier på de fredede arealer, 
men indeholder ikke bestemmelser om offentlighedens adgang til de fredede arealer, deklarationen 
omfatter.

Løbet kan derfor ikke afvikles, medmindre fredningsnævnet giver tilladelse til, at der må cykles på 
stier og skovveje i fredningsområdet.

Fredningsnævnet har besluttet at behandle sagen på skriftligt grundlag.

Fredningsnævnets afgørelse:

Denne afgørelse er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 10, 
stk. 5.

mailto:sydjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, jf. stk. 3, 
Xterra Nordic dispensation til den 16. og 17. september 2017 at afvikle off-road triatlon løbet på 
mountainbikes ad veje og stier i fredningsområdet Bolbjerge og Krogsande.

Ruten er markeret på det kort, der er vist under afsnittet ”Sagens baggrund”.

Fredningsnævnet henleder Xterra Nordics opmærksomhed på, at løbet ikke kan afvikles på vejene 
og stierne uden samtykke fra de enkelte grundejere og lodsejere, der ejer de arealer, hvor løbet skal 
afvikles. 

Begrundelsen for afgørelsen kan læses under afsnittet: ”Fredningsnævnets begrundelse og resultat”. 

Vilkår for dispensationen:

Der gælder disse vilkår for dispensationen – tilladelsen:

1. Løbet skal afvikles på eksisterende veje og stier. 
2. Der må ikke etableres midlertidige cykelstier eller lignende i det fredede område i for-

bindelse med løbet. 
3. Hvis Xterra Nordic eller løbsdeltagerne benytter eller etablerer alternative ruter uden for 

eksisterende veje og stier i fredningsområdet, bortfalder dispensationen øjeblikkeligt, og 
løbet skal indstilles. 

4. Skilte, andre markeringer eller lignende må først opstilles fredag den 15. september 2017 
efter kl. 16.00 og skal være fjernet senest mandag den 18. september 2017 kl. 17.00. 

5. Brug af søm, tegnestifter, hæfteklammer og lignende i træerne må ikke finde sted, lige-
som der ikke må opsættes poster/afmærkning på skilte eller bomme. 

6. Xterra Nordic skal sikre, at alt materiel, skilte, markeringer mv. samt affald efter løbet er 
fjernet fra området senest mandag den 18. september 2017 kl. 17:00. 

7. Xterra Nordic skal selv indhente tilladelse til benyttelse af veje og stier hos den konkrete 
grundejer. 

8. Xterra Nordic skal sikre, at arealerne ikke afspærres for offentligheden.

Sagens baggrund:

Xterra Nordic, c/o Patrick Mølholm, har anført i ansøgningen, at Xterra Nordic  vil lægge ruteforlø-
bet på mountainbike-ruten igennem klitterne vest for Tirpitz Museet (segment 1) og igennem 
Krogsande-Boldbjerge (segment 2) i Blåvand. Forløbet på segment 1 er lagt på de 

”af stierne i klitterne som er mest etableret (de største af stierne). Forløbet igennem klitterne tæt forbi 
Tirpitz Museet, er lagt på baggrund af et samarbejde mellem arrangementet, Tirpitz Museet og Varde 
Kommune.

Forløbet på segment 2 er det samme som vi søgte tilladelse til i 2016 og som vi fik tilladelse til. Her er 
forløbet lagt på den største af stierne igennem Krogsande/Boldbjerge. Lodsejerne har givet tilladelse til 
forløbet”.
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Forløbet af de 2 segmenter fremgår af dette kort, hvor forløbet er markeret:

 

er 

Fredningsnævnets behandling af sagen:

Fredningsnævnet har i høringsbrev, dateret den 31 juli 2017, sendt ansøgningen til  Xterra Nordic, 
Miljøstyrelsen, Kystinspektoratet, Naturstyrelsen Blåvandshuk, Varde Kommune, Teknik og Miljø, 
Danmarks Naturfredningsforening København Ø, Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite 
v/Merete Vigen Hansen, Friluftsrådet, København SV, Friluftsrådets lokalafdeling ved Hanne Voet-
mann, Dansk Ornitologisk Forening, København V, og Dansk Ornitologisk Forening lokal med 
høringsfrist den 11. august 2017.
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Der er ikke ved høringsfristens udløb rejst indsigelser mod ansøgningen.

Fredningsnævnets begrundelse og resultat:

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
fredningskendelse, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser 
fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun 
foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.

Det er formålet med fredningen af Bolbjerge og Krogsande samt deklarationsfredningen af klitom-
rådet at bevare de landskabelige værdier, der knytter sig til området, som derfor skal henligge i na-
turtilstand.

Almenheden har ifølge fredningsbestemmelserne ret til at færdes til fods ad de stier og veje, der er 
vist på fredningskortet, som er en del af kendelsen om fredning af Bolbjerge og Krogsande. 

Deklarationsfredningen indeholder ikke en tilsvarende bestemmelse; deklarationsfredningen må 
derfor med hensyn til almenhedens – befolkningens adgang – til at færdes i deklarationsområdet 
vurderes på grundlag af naturbeskyttelseslovens regler om befolkningens adgang til landets natur-
områder. Disse regler begrænser overordnet adgangen til privatejede skove og udyrkede arealer til 
færdsel til fods. 

I betragtning af at løbet i det fredede område begrænses til to løbsdage, og at løbet kan reguleres 
ved adækvate vilkår for dispensationen, så naturværdierne, der skal sikres ved de to fredninger, ikke 
forringes, vurderer fredningsnævnet, at det ikke strider mod formålet med fredningen at dispensere 
fra bestemmelsen om, at færdsel er begrænset til færdsel til fods, så løbet kan gennemføres den 16. 
og 17. september 2017. 

 Bolbjerge og Krogsande ligger i et internationalt naturbeskyttelsesområde. 

Fredningsnævnet skal ved afgørelsen af sagen derfor tillige vurdere, om det ansøgte indebærer for-
ringelse af de naturtyper og levesteder eller betydelige forstyrrelser af de arter, området er udpeget 
for, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, såfremt betingelserne for at dispensere til løbet er til 
stede.

Naturstyrelsen anførte i forbindelse med den tilladelse, der blev givet til at gennemføre løbet i au-
gust 2016 blandt andet, at 

”…
Aktiviteten berører et Natura 2000-område. Naturstyrelsen har vurderet, at aktiviteten kan gennemføres 
uden at have væsentlig effekt på udpegningsgrundlagets arter/naturtyper…”

På denne baggrund, da påvirkningen isoleret set har en geografisk begrænset udstrækning og er af 
midlertidig karakter, og da løbet skal afvikles på eksisterende stier og veje, vurderer fredningsnæv-
net, at de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for Bolbjerge og Krogsande, ikke vil blive påvir-
ket negativt i væsentlig grad.
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Fredningsnævnets afgørelse, der er truffet efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og stk. 2, jf. 
stk. 3, går således ud på, at der dispenseres til løbets afvikling den 16. og den 17. september 2017 på 
de vilkår, der er anført under afsnittet ”Vilkår for dispensationen”.

Klagevejledning ved afgørelse om dispensation:
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 u-
ger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog al-
tid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Føde-
vareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevne-
neshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen ud-
løber 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 væsent-

lige, 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 virk-
ning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrel-
sen 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. 

http://www.naevne-neshus.dk/
http://www.naevne-neshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


6

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for ef-
terkommelse 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 projekttilpas-
ninger, 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. 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebe-
tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-
relsesudkast 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 bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

Kolding, den 14. august 2017

Vagn Kastbjerg
formand

Denne afgørelse med bilag er sendt til:

Xterra Nordic - mail: moelholm@running26.dk
Kystdirektoratet, Lemvig - mail: kdi@kyst.dk
Miljøstyrelsen, 2100 København Ø - mail: mst@mst.dk
Naturstyrelsen Blåvandshuk - mail: swo@nst.dk 
Varde Kommune, Teknik og Miljø - mail: vardekommune@varde.dk
Danmarks Naturfredningsforening, 2100 København Ø, - mail: dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/Merete Vigen Hansen - mail: varde@dn.dk
Friluftsrådet, 2450 København SV - mail: fr@friluftsraadet.dk
Friluftsrådets lokalafdeling ved Hanne Voetmann – mail: fam.voetmann@mail.dk
Dansk Ornitologisk Forening, 1620 København V- mail: natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening lokal- mail: varde@dof.dk
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