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TAKSATIONSKOM M ISS ION EN
VEDRØRENDE NATURFREDNING
~DRESSE'

_MALIEGADE 13.1256 KØBENHAVN K
TLF.Ot-119565

REG.NR. Y7 II

Sag nr. 212. Fredning af arealer nord for Ertebølle.

• Genoptagelse af erstatningsspørgsmålet vedr. matr.nr. 11 d
Ertebølle by, Strandby.

Kendelse:

(r1eddel t den 18. sepLember 1985)

Ved overfredningsnævnets kendelse af 17. december 1969 om
frednlng af arealer nord for Ertebølle i Strandby sogn be-
stemtes, at ejeren af matr.nr. 11 ~ Ertebølle by, Strandby,
fru Dagny Christiansen, uanset det i frednIngsbestemmelserne
Indeholdte almindelige forbud mod byggeri måtte opføre et hus
med nedgang tIl stranden på den del af parcellen, som lå
landværts strandbyggelinjen. Husets nærmere placering og
ydre fremtræden samt etablering af nedgang til stranden. skulle
forelægges frednIngsnævnet tIl godkendelse.

Erstatningsspørgsmålet blev i medfør af den dagældende natur-
fredningslovs § 29 afgjort forllgsmæssigt derved, at der under
hensyn tIl den gIvne tIlladelse Ikke blev ydet fredningserstat-
nIng vedrørende den nævnte ejendom.

Ved skøde af 23. april 1971 solgte Dagny Christiansen eJendom-
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men tIl civiløkonom Tom B. Sodemann for 30.000 kr. med 10.000
kr. i udbetaling. Der henvises i skødet til den af overfred-
ningsnævnet gIvne principtilladelse til at opføre et sommer-
hus.

•

Den nye ejer har flere gange, senest i december 1984, fra
Nordjyllands amtsråd fået afslag på ansøgning om tilladelse
i medfør af by- og landzoneloven til at bebygge ejendommen
med et sommerhus. Han har herefter ved sin advokat, advokat
Mogens Tange, Ars,anmodet over fredningsnævnet om at genoptage
erstatnIngsspørgsmålet, idet det gøres gældende, at det af-
kald på frednIngserstatning, som den tidligere ejer gav, var
knyttet til den forudsætnIng, at de tilladelser, som var nød-
vendIge efter den øvrige lovgivning for at kunne gennemføre
et byggerI, vIlle blive gIvet i naturlig konsekvens af, at
overfredningsnævnet havde gIvet samtykke til byggeri til
trods for, at hele området blev fredet ved fredningskendelse.

•e
OverfrednIngsnævnet·har den 17. aprIl 1985 oversendt sagen
tll taksatIonskommIssionen vedrørende naturfrednIng, idet det
har udtalt, at overfrednlngsnævnet er enIgt i, at ejeren af
ejendommen med rette måtte .gå ud fra, at nødvendig tilladelse
til opførelse af et hus på ejendommen ville blive givet, og
at den omstændIghed, at sådan tilladelse blev nægtet, må be-
vIrke, at en væsentlig forudsætning for erstatningsfastsættel-
sen er svigtet. Over fredningsnævnet har derfor anmodet tak-
sationskommissIonen om at fastsætte den erstatning, som under
dlsse omstændlgheder måtte tilkomme Tom B. Sodemann.

Taksatlonskommlssionen har den 30. august 1985 besigtiget den
fredede ejendom. Herunder gav ejeren møde ved advokat Mogens
Tange ved advokat P. Nedergaard-Larsen, som nedlagde påstand
om, at der tllkendes ejeren en frednlngserstatning på 100.000
kr., subsldlært et mIndre beløb. Han henvlste tll, at det af•



3 .

•

de undersøgelser, som blev foretaget under overfrednings-
nævnets behandling af fredningssagen, fremgår, at det havde
været muligt at opføre et sommerhus landværts strandbygge-
linjen. Hvis man havde ønsket at hindre et sådant byggeri,
burde det være sket som led i fredningen, hvorved byggeri i
området i øvrigt blev forbudt, og det ville da have udløst
erstatning. Det er klart, at den tidligere ejer af ejen-
dommen kun frafaldt erstatningskrav, fordi fredningsbestem-
melserne blev lempet således, at der måtte bygges på ejen-
dommen. Risikoen for, at forudsætningen om at kunne bygge
er sVigtet, bør ikke bæres af ejendommens ejer. Når det i
overfredningsnævnets skrivelse af 4. november 1969 udtales,
at den givne tilladelse ikke fritager fra tillige at ind-
hente bl.a. bygningsmyndighedernes tilladelse til husets
opførelse, må dette naturligt forstås som alene sigtende
til byggeteknlske tilladelser, ikke tilladelse i henhold
til den da vedtagne men endnu ikke ikrafttrådte lov om by-
og landzoner. I betragtning af, at ejendommen gennem de for-
løbne år har været vurderet og beskattet, som om den havde
kunnet bebygges, og under hensyn til det nu gældende pris-
nlveau for bebyggellge sommerhusgrunde bor erstatningen" sæt-
tes til 100.000 kr.

e
e

Taksationskommlssionens bemærkninger:

Ved en undersøgelse, som på taksationskommissionens foranled-
ning er foretaget af amtsfrednlngskontoret i anledning af den
nu foreliggende sag, er det oplyst, at det byggefelt, som i
1969 stod til rådighed på ejendo~men matr.nr. 11 ~ Ertebølle,
landværts strandbyggellnjen og under iagttagelse af bygnings-
vedtægtens bestemmelser om skelafstand, havde en størrelse på
15 x 5 meter.
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Efter det oplyste må det lægges til grund, at den ved over-
fredningsnævnets afgørelse af 17. december 1969 trufne af-
gørelse af erstatningsspørgsmålet står i sammenhæng med den
lempelse af fredningsbestemmelserne, som fandt sted, og at
ejeren, hvis fredningen s almindelige forbud mod bebyggelse
havde været gældende, ville have haft krav på erstatning.
Det må videre lægges til grund, at det efter byggefeltets
størrelse og terrænforholdene m.v. havde været muligt at
bygge et sommerhus i en efter grundens størrelse og karakter
passende størrelse. Endelig lægges til grund, at byggetil-
ladelse i medfør af by- og landzoneloven ikke vil kunne op-
nås inden for en overskuelig årrække.

Taksationskommissionen finder, at der efter sagens omstændig-
heder bør ydes Tom B. Sodemann, som ved købet af ejendommen
er indtrådt 1 den tidligere ejers krav, en rimelig erstatning
i anledning af, at forudsætningen for den forligsmæssige af-
gørelse af erstatnlngsspørgsmålet har vist sig ikke at holde
stik.

e-
Kommissionen finder imidlertid ikke, at erstatningen kan fast-
sættes på grundlag af den særlige prlsudvikllng, som har fun-
det sted for sommerhusbyggegrunde i løbet af den årrække, der
er gået siden fredningen. Kommissionen finder, at erstatnin-
gen 1 princippet bør udgøre det beløb, som i sin tid ville
være blevet tilkendt ejeren for mistet byggemulighed, hvis
der ved fredningskendelsen var truffet bestemmelse om forbud
mod byggeri, med tillæg af en passende forrentning. Denne er-
statning, som må fastsættes skønsmæssigt, finder kommissionen
at kunne bestemme til 50.000 kr., hvilket beløb inkluderer ren-
te for tiden, indtil udbetaling kan forventes at finde sted.

Herefter bestemmes:

Der fastsættes en fredningserstatning på 50.000 kr. til Tom B.
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Sodemann som ejer af ejendommen matr.nr. 11 d Ertebølle by,
Strandby.

I godtgørelse for sagsomkostninger under taksationssagen
tillægges der Tom B. Sodemann 1.500 kr.

J. Lunøe

Karl Nielsen P. Ussing Olsen

•
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O~RFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL
-----------------------

År 19699 den. 17. december afsagde Overfredningsnævnet
følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 1973/68 om fredning af arealer nord for Ertbølle
i Strandby sogn.

Fredningsnævnet for Ålborg amtsrådskreds har den
14. maj 1968 afsagt kendelse om fredning af de neden for nævnte
ejendomme, ud for hvilke de pågældende area1ers størrelse9 ejer
og den af fredningsnævnet tilkendte erstatning er anført.



Lb.
nr. Matr. nr. ~

- 2 -

Areal: Ejerg
Erstat-
ning~

l. o

2.
3.

7.

8.

l c Ertbølle bY7
l 1og l da Gun-
derupgård-
11 d Ertbølle

4.

l l, 6 ru, 6 n ·og
15-f, ErtbølTe
l m, 4 0, 9 C9 11 c
og-13 ~7Ertoølle -
l h7 l n7 l o og 4 E
Ertbølle

5.

6. 4 e Ertbølle

4 f Ertbølle

4 m Brtbølle
9. 4 q Ertbølle
lo. 6 c Ertbølle

ll. 6 d og 15 a Ertbølle

12. 6 f Ertbølle og
l OS Gunderupgård

13. 13 h Ertbølle

15. 9 gErtbølle

16 a.lo ~ og 12 ~ Ertbølle

16 c.12 e Ertbøllo

18. 12 d Ertbølle
20. 13 c Ertbølle

3.6 ha

4.350 m2

5.1 ha

14 ha

7.46 ha

0.01 ha

0.8 ha

2.4 ha
0.01 ha
2 ha

6.6 ha

8.4 ha

1.9 ha

3.4 ha

0.5 ha

3.6 ha

4.4 ha

0.8 ha
0.4 ha

Deres Majostæter Kong
Frederik og Dronning
Ingrid
Fru Dagny Christensen
Strandby-Farsø
kommune

o
O

Arkitekt O. Damm
Sørensen 38.000 kr.
Værkfør8r Carlo
Iversen

O

Husmand Aage
Jacobsen

o

Husmand P. Clausen
Nielsen

O

Hotelejer Kaj Lund o
Minemekaniker K. G. O
Harpsøe
Vognmand Egon Mor- 8.000 kr.
tensen
Lrs. :C. Lund-S0ren-15. 000 "
sen og direktør E.V.
Jørgensen
Fru Marie Louise 16.800"
Dornonville de la
Cour
Frk. Hedda Sode-
mann

11.400 II

F.D.F. Års O "

Fru HeJga Margre-
the Bendix 1.500 "

Direktør Gunnar 17.600 II

Sagen
Direktør Johannes O 11

Andersen
Urmager Axel Bruun
Møller Harald Jensen

O "
O 11
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Lb. Erstat-
pr. Matr. nr. ~ Areal: Ejer: ning:
21. 13 d Ertbølle 0.6 ha Murermester Sv. O

Bække Olsen
22. 13 e Ertbølle 0.3 ha Tandlæge Søren O

Nielsen
23. 15 c Ertbølle 0.9 ha Insta11atør A. C. O

Hessellund
24. 15 d Ertbølle 0.8 ha Overdyrlæge H. El- O

lung Jakobsen
25. 15 e og 15 h 0.9 ha Sparekassedirektør 4.800

Ert'B'ølle -- S. Bugge Vegger

For de fredede arealer~ der udgør ca 70 ha, har fred-
ningsnævnet fastsat følgende bestemmelser:
"Område I.
(Kyststrækningen og den nordlige del af området, cfr. område II).

Området skal henligge i sin nuværende tilstand, og der
må ikke foretages yderligere opdyrkning eller beplantning på are-
alet. Nævnet forbeholder sig at meddele tilladelse til beplant-
ning, herunder levende læhegn for dyrkede arealer i begrænset
omfang under forudsætning af, at en værdifuld udsigt efter næv-
nets skøn ikke forringes. Fornøden godkendelse skal også, jfr.
naturfredningslovens § 2~ indhentes vedrørende arealer inden for
100 meter fra højfod (sag 3, 5 og 12). Landbrugsarealer, haver
og beplantninger må opretholdes som hidtil, og nødvendige ny-
plantninger foretages i beplantningerne, dog med respekt af lige
nævnte lovbestemmelse. Der må ikke foretages udgravning, afgrav-
ning eller andre terrænændringer og ej heller etableres trapper
på kystskrænten. De eksisterende trapper må dog bevares, jfr.
sag 16 C, 18, 20, 23, 25 og sag 21,22 (fælles). Disse består af
trætrappetrin. I tilfælde af fornyelse skal do udføres på samme

tt måde. Cementtrin eller lignende er ej tilladt.

Be
st
em

m
el
se
r

B086979
Linje  
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Omr~et må ikke bortset fra nedenfor nævnte få und-
tagelser yderligere bebygges, og der må ikke opsættes boder,
skure, master, hegn, reklamer eller andre udsigtshæmmende eller
skæmmende genstande. Nødvendige landbrugsbygninger må dog opføres
i tilslutning til eller i umiddelbar nærhed af bestående land-
brugsbygninger. Sådanne bygninger må dog ikke i væsentlig grad
afvige fra bestående bygninger i henseende til udseende og højde.
Øvrige nødvendige landbrugsbygninger kræver fredningsnævnets til-
ladelse.

Camping skal ikke være tilladt .
Der tillægges offentligheden adgang til ophold på og

badning fra de af Strandby-Farsø kommune ejede strandarealer,
matr. nr. 6 ~, 6 ~ og 15 f samt adgang til færdsel, gående eller
kørende, ad vejen fra Ertbølle mod nord ud til Viborg-Løgstør
landevej, på kortet betegnet A-B-C-D.

Nævnet forbeholder sig ved tillægskendelse at fastsætte
et ordensreglement, såfremt den offentligheden således tillagte
ret gør det påkrævet. Fredningen skal ikke være til hlnder for,
at der ved kommunens eller det offentliges foranstaltning i sam-
råd med fredningsnævnet etablerss parkeringsplads på eller i nær-
heden af kommunens strandareal, og i forbindelse hermed eventuelt
en toilet- og kioskbygning, dog at kulturministeriets tilladelse
forbeholdes for så vidt bygningen ønskes placeret søværts strand-
fredningslinien. Eventuelt erstatningskrav for parkeringsarealet
forbeholdes ejerne.

Fredningen skal ikke være til hinder for vandboring,
dog at placering og udformning af vandboringsanlæg skal godkendes
af fredningsnævnet.

På matr. nr. 6 c (sag lo) må efter forudgående tilla-

B086979
Linje  
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~ delse af fredningsnævnet opføres en garage og foretages ombyg-
ning af den eksisterende ældre bebyggelse. TIet søværts strand-
fredningslinien opførte lille, gule hus fjernes inden i år, ef-
ter at denne kendelse er endelig. TIet ulovligt opførte, direktør
Jørgensen m. fl. tilhørende sommerhus, "A-huset", vil være at

e
•,e

fjerne fra sin nuværende beliggenhed senest den l. oktober 1968.
Inden for det med skrå skravering på kortet~iste are-

al af matr. nr. 15 ~ (sag 11) tillades opført ialt 6 huse, 3 syd
og 3 nord for den øst-vest gående vej.

Tegning og beliggenhedsplan for husene skal tilstilles
nævnet, hvis godkendelse skal foreligge, forinden byggeri påbe-
gyndes. TIe her nævnte huse skal stedse fremtræde med stråtag, og
eventuel garage, udhus m.v. skal være indbygget i husene. TIer
skal stedse opretholdes en efter nævnets skøn passende, slørende
beplantning omkring husene.

Nævnet skal være berettiget til, hvor slørende beplant-
ning iøvrigt er påkrævet, at pålægge ejeren at etablere og opret-
holde en sådan.

Huse inden for fredningsområdet må, for så vidt angår
tt det ydre, ikke ændres uden fredningsnævnets skriftlige godken-

delse."
Med hensyn til område II, der efter Overfredningsnævnets

bestemmelse udgår af fredningen, jfr. nedenfor, havde frednings-
nævnet fastsat lempeligere vilkår end for område I.

Om kendelsens fortolkning hedder det, at den skal for-
stås således, at landskabet skæmmes mindst muligt, og at en ud-
sigt ikke forringes unødigt - alt efter nævnets skøn.

Påtaleret er af fredningsnævnet tillagt Strandby-Farsø
kommune og TIanmarks NaturfreJningsforening og for så vidt angår

x) Fredningsnævnets kort.

B086979
Linje  
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arealer omfattet af naturfredningslovens § 2 tillige National-
museet.

Denne kendelse er forelagt Overfredningsnævnet i med-
før af § 19, stk. 3, i lov om naturfredning af 16. jun~ 1961 og
er tillige indanket af de nedenfor nævnte lodsejere lb. nr. 2, 4,
5 og 13. Endvidere har Danmarks Naturfredningsforening indanket
kendelsen med påstand om udvidelse af fredningen og frednings-
planudvalget for Viborg awtsrådskreds har påstået kystskrænten
sikret mod beplantning og udvidet offentlig adgang over det fre-
dede.

Overfredningsnævnet har den 26. september 1968 fore-
taget besigtigelse og har forhandlet med de ankende lodsejere
samt med repræsentanter for Strandby-Farsø kommune, Danmarks Na-
turfredningsforening, fredningsplanudvalget for Ålborg og Viborg
amter og fredningsnævnet.

Overfredningsnævnet finder, at det ved fredningsnævnets
kendelse fredede område, der er præget af nogen bebyggelse og
tilplantning, ikke som helhed er af en sådan naturskønhed, at
der er tilstrækkelig anledning til at gennemføre fredning i den
ved nævnets kendelse skete udstrækning. Man har derfor besluttet
at begrænse fredningen til at omfatte kystarealerne og de umid-
delbart nær disse beliggende arealer, således at østgrænsen for
fredningen bliver den nord-sydgående private fællesvej. På den
anden side findor Overfredningsnævnet, at der på de endnu ube-
byggede grunde i det sydlige fredningsområde vest for denne vej
ikke bør ske yderligere bebyggelse, hvorfor den lb. nr. 11, lands-
retssagfører Lund Sørensen og direktør Jørgensen, af frednings-
nævnet givne tilladelse til at opføre yderligere 6 huse ophæves,
medens det hertil flyttede A-hus kan bevares, jfr. nedenfor under
II a.
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Man har tilladt lb. nr. 2, fru Dagny Christensen, at
opføre et sommerhus landværts strandbyggelinien, jfr. nedenfor
under II b.

I. Fredningens omfang.
I overensstemmelse med det foran anførte, jfr. det ved-

./. hæftede kort, begrænses fredningen til at omfatte følgende area-
ler af Ertbølle by, angivet fra nord til syd~
Matr. nr. 11 ~ og del af 9 ~ (lb. nr. 4) ,

" " 9 tL(lb. nr. 15)
11 " 9 ~, lo d 9 9 f og 11 e f-Ib nr. 14)- - \ ~ .
" " 11 d (lb. nr. 2)
11 " 12 d (lb. nr. 18)

" " 12 e delvis ( lb. nr. 16 c)-
" " 13 h delvis (lb. nr. 13)

" " 13 c (lb. nr. 20)-
11 " 13 d (lb. nr. 21)
11 " 13 e (lb. nr. 22)-
" " 15 d (lb. nr. 24)

" t1 15 c (lb. nr. 23)-
" 11 15 c og 15 h (lb. nr. 25)-
" 11 6 d saDt del af 6 ~ og af 15 a (lb. nr. 11)-
11 11 15 f9 6 n og 6 ~ (lb. nr. 3)-
fI " 6 c (lb. nr. lo).

II. Fredningens inchold.
a) Servitutten~

Overfredningsnævnet har besluttet at tiltræde de af
fredningsnævnet fastsatte foran angivne fredningsbestemmelser med
følgende ændringer~
Side 3 servituttens stk. l efter 2. punktum, der slutter med ordet
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"forringes"? indføjes følgende: IlBeplantning af kyst-
skrænterne må ikke foretages".

Side 4? stk l, l. punktum ordene: Hbortset fra nedenfor nævnte få
undtagelser" samt 2.-4. punktum, udgår som overflødig e
under hensyn til? at der efter den af Overfredningsnævnet
foretagne indskrænkning af fredningens omfang ikke på de
af fredningen fortsat omfattede ejendomme ses at være be-
hov for opførelse af landbrugsbygninger på fredet område.

Side 4, stk. 3, udgår ordene "samt adgang til færdsel, gående eller
kørende, ad vejen fra Ertbølle mod nord ud til Viborg-
Løgstør landevej, på kortet betegnet A-B-C-D."

Side 4, stk. 5, udgår? da spørgsBålet om vandboring efter det op-

lyste angår et areal, der er udgået af fredningen.
Side 4, sidste stk. samt side 5, stk. l og 2? udgår, idet i dette

område alene tillades bevarelse af et hertil flyttet hus
efter fredningsnævnets godkendelse.
Efter at område II er udgået af fredningen? bortfalder

de herom af fredningsnæ\~et fastsatte bestemmelser.
Da fredningen efter den af Overfredningsnævnet foretagne

indskrænkning ikke omfatter arealer? der omtales i naturfrednings-
lovens § 2? bortfalder den Nationalmuseet af fredningsnævnet til-
lagte påtaleret.
b) Vedrørende lb. nr. 2? fru Dagny Christensen;
Overfredningsnævnet har besluttet at tillade den pågældende lods-
ejer at opføre et hus med nedgang til stranden på den del af par-
cellen? som efter en nærmere undersøgelse er konstateret at ligge
landværts strandbyggeloven i henhold til naturfredningslovens § 25?
stk. l. Husets nærmere placering og ydre fremtræden samt spørgsmå-
let om en diskret etableret nedgang til stranden vil være at fore-
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(~ lægge fredningsnævnet til godkendelse.

III. Erstatningerne.
a) For de lodsejeres vedkommende, som ikke af fredningsnæv-
net har fået tilkendt nogen erstatning - og som fortsat omfattes
af fredningen - har forannævnte ændringer i fredningsbestemmelserne
ikke begrundet nogen ændring af den erstatningsmæssige bedømmelse.
b) Med de øvrige lodsejere - bortset fra lb. nr. 11 - har
Overfredningsnævnet opnået mindelig overenskomst om erstatninger

4t til et beløb af ialt 32.700 kr., fordelt som angivet i konklusionen.
__ Udbetaling af disse erstatninger har fundet sted.

c) Med lb. nr. ll~ landsretssagfører E. Lund-Sørensen og
direktør E. V. Jørgensen, har Overfredningsnævnet ikke kunnet opnå
mindelig overenskomst~ og man har derfor i henhold til naturfred-
ningslovens § 20 anmodet taksationskommissionen om på grundlag af
fredningsnævnets kendelse med de i det foranstående nævnte ændrin-
gor at ville fastsætte erstatningerne for disse. Ved taksationsfor-
retninger afholdt den 29. maj og 14. august 1969 har taksationskom-
Bissionen derpå fastsat erstatningen til de pågældende til 20.000 kr.

Et kort nr. Ål 120, visende det fredede areal~ der omfat-
ter ialt ca. 35 ha~ er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m m e s :
e, Den af fredningsnævnet for Ålborg amtsrådskreds den 14.

maj 1968 afsagte kendelse om fredning af arealer nord for Ertbølle
i Strandby sogn ændros til alene at angå de foran under I anførte
arealer med hensyn til hvilke kendelsen vil være at stadfæste med
de ændringer vedrørende fredningens indhold, der fremgår af foran-
stående.

I erstatning udbetales følgende beløb:
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Arkitekt Olaf Da~n Sørensen,
Gl. Strand 44, København K.
Vognmand Egon Mortensen,
Ertbølle pr. Farsø

17.400 kr,

8.000 "
Landsretssagfører B. Lund-Sørensen,
Søndergade 4-6, Århus, og direktør
E. V. Jørgensen, Hyrdedamsvej 23,
Brabrand 20.000 "
Frk. Hedda Sodemann , Lyngby Hoved-
gade 27-29, Kgs. Lyngby 1.000 ft

Fru Helga Margrethe Bendix,
Bindeballe pr. Randbøl 1.500 "
Sparekassedirektør S. Bugge Vegger,
Farsø 4.800 "

lalt 52.700 kr.
De accepterede og udbetalte erstatningsbeløb er forrentet

med 6 % p. a. fra den 14. maj 1968 indtil datoen for udbetalingen,
medens det ved taksation fastsatte beløb forrentes med 6 % p. a.
fra d. 14. maj 1968 og med 8 % p. a. fra den l. oktober 1969, til
betaling sker,

Erstatningernc udredes med 3/4 af statskassen og 1/4 af
Ålborg amtsfond samt de i amtsrådskredsen beliggende købstadskom-

~,

~ muner fordelt efter folketal i heYLhold til den senest offentlig-
gjorte folketælling.

Udskriftens rigtighed bekræftes~
-,

'- "h..{-Æ;"__\
J. Fisker.

-/l J1/
V



Terræn af Ertbølle by m.m.
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Naturfredningskonsulentens kontor
København d. 2 - 9 - 69.
By: Erlhølle.
Sogn: Strandby
Plan nr. Al. 11.0
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I skrivelse af 240 ID:lrts 1j61 til Fredn1ngsnævn(,t for

A:>.lborg Arntsri:.dskreds meddelte Dane'lrks Ihturt'recn1ngsforen1ng,

~t ma..Y1h::;.vt'e l')J~et for8taee dn rel~ognoseerlng '.11' kysto!!!rilderne

l:mcs ~jø!.·nsholm DUGt oe H1sg~:N'e br~(1nin:.:: 1'1':1 V1tskØl 1..;:lostor

L"OCnord til !Lllvøen Knu(lshove~ VG0 Hvalpsund m00 syd, 1ndenfor

hvilket område, der 1følee forenlnc,::DS opf::l.ttelse forQf:lnc'tl,;s

en rd:ke lokili tetC'r, som hver fol' 5113ltunne ':"r3r.-h,ævcs enten

for rercs 1·-ln('lst.:lbel1~e æstotiske v:~~1er e11B1" for etercs

betydning i arkæologisk GI> historisk henseonde. ihturfrec1n1nr,s-

for~mlnticn ~nf'ørte, :~t und·~rsøcels(~n V:1r forJt:le~t I::C(l henblik

på r~j5ninG ~f frenninessae for visse re18 :lf o~r~~ett ae at

man h.1~~ sØEt i.:ont:lkt mer1 Str:lnCloy ....l'·iJ.rsø konul1une o~ (lennes

byplanl:..onsulent mer henblik p.:'.en h31hecspl3.n for m~r1fot ned

hcnsynta:;en s~:vel til so!'!:.crhusbebygeelse og 1'lw'brucs1nteresser

som til n.l.turrro~nlneslntercsser. Efter sn re(:(n~ør('lse i'or r.e

enkelte 'lrer.l.l :-rs su:..r3;:.onhcf'pr he~der e,iet i s!:rl vels';:m, a.t



2 to,;,

forber'?t"'em1e forh_,_l~'llnr rJer n;;:vnet nær! 't:,r3 :1t rrøfte ~s-;\.:·:<:ns

v1.4crc b.:h'4nr'11ng o~ .lt fr:n ..s ....ttc ene' elie De cet 1111crct p.:lGO

st l.D~ El

Den 2g~ j:lllU 'r 1')64 CJ'..U{0n(lte Bo11t~mln1st0rlC't en bycnlnt;s."..

",e VEH1t..egt for ,.)tr·,1.nclby...t":æs~ kOr.1I'1W1e, ir~l:.:e hvilken et ::.r
homn.unon ejet trc~.il vcc ":rtb011() uc11'lEcOS som sow..t:Jc;rl1l.1SourJ.(leg-,~

-,
uGv1fet OG lod ved sin bypl'lnt:::lm1ker u(hrbej(le et tillæg til

bycn1nGsvcdtæcten9 som ren 120 m~rt3 1165 forc13cces Bo11g~

m1n1stcrlnt for ~t søge opnuct forh~nr1seo~kehftelseo Den 40

noyel!b~l" 1)65 :lfho10 tos et r.-øCle 1,:ellcIY.1Frednln~spl '1nu<1Y'l.lzot

for .'b,lbol':; Of: ~d..l:or~ 'll:.tf..'r, ner h~vr~e l:tt'et a(!'lrbcjc"e et for""

5132: t11 frc(lnln~·spl1.n for kOllJ.1\men og 3tr'ln(lby-F'lrsø ~oE;n~r:1(1o

,I·, husrn[r~~eG Den 100 (ecerbor 19G5 ~orldelte sogn3r~(et fro~nlnes-

plW'..1,',;"l -·tv lt ::._tn h.u:me tiltr~::{~e (le lf fre(·nln;3Spll.nu~vl1ect
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(~, linien o:: ln'J0 110rf 1f en 'ICJ til ltyst2n, som 1 "et væs3tltll:e

1.)

N'lturlrcnniIlCS.l~or€nin~':"'n tilføj(·:r 1 s~'~rlvclsen, 1.t cnli.eltc

sor.:.F.orhuse i "b.t(.ll.rl"et li vul k3.n t'1:nkes t dog unr4er <'en foru(~-

forenin~, ~"rc(inineSyl i!1.l('v·j,l~et for ·Lilborr.; o;: \ ibor~ .lP.lter,

lnE>dbe:.,.:l'l\nln~er o~ till r.nrken lt p:'pese s ..,:r11::c forh~l(l fe.l'es
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orr ontli,:hc': -ti bpr OL:''>: I'rc'r.ovcor sll~res 1.("1; :n~ +.:il :'e 1

le ~"jcblil;J~et komr,:un'lltcjer'o ~~rOir~(' ll'.r~ .l::.r al8(' ret til oDhol~

, K,yst.sLr~tcn m't ikke Øre lægges r: e(~ tl'u.pper, ucplmtning,

er~vnlng eller l1enenne.

lt'rer~n1n~en sk.ll 1h:ke vu:re til h1nrcr for t Olt "en eks1s t.e-

rC{l~c v2111'bor1nr, eventuelt X:lll flyttes 1n~ 1 ('et frcr'efle o!r:r:':fe41

kortet:
0" ro _l,

-; i _

nr. IS ~:rtb~·llC' by t jt!'.)~1r'by

l! Gunr'erup'~;'rc » I.
1m tf II

so.::n 3,4 h:.l

'. o l II,
" 0.J. n

1aIt 3,6 ha
"
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", . ..: ...._~l.t. i-~L·_· .: " - ..~ -. .

,
,~ II /1:; .c •t I~ ,~~

l, II {y!1. li !t I~ @I

f".. 'i'! 1~ 'q ,~ I~ ~i'

:talt

f ro(' ,!int.; i 'l' t b"! t::'"~r2f·lf' o:' f J.n~o

Det (ler",:'l'1'.t?S li .Jo t::' ..1tJ:'" r~.l: () (}!l 'f) (jl og 15.t er ''.20110Z·3(\Je url

lf"l:e
zone

n~;V~let~ t,i 11: "el:J.(>Cl Ingen ,tf p.lI'cellez-ne er op(j:trl'~el'e l') m3H

h:;!:A11c,:er C'Ær'l I:ræs ae lyng 5' UJ1.tr" r.r l? 11men, s prpft n·i.1etr..es ...

bcvokS;'ltr.:.:", .'tL~" ru"" l11i'.:gJr 1 sir' h~l:.hud in{~en fol' 300
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II ~~ tL ...J;. \. IV ,J ~II '1 tt
-.1 - Of;,

" d,t 1c: '~ h:l~.J9-

_ jet'c r'· i i p'l~t O'i,,'" D""l\" '.11'"'! c;:pn~\. J.. \ ........ , ~ ",4 ..J;J.. • .!.,...,)., t..::."_ ~

havn Ko

Mat!" ~ nr'o 9~ el~ nc teret som l·,nobrug,.

Hele t.ah t,!U."a ,\J#,) don ovel'vojt'~'),de neJ. :if n 'ltro uro L~"~~ l.t2u
o.~ l~~; t d' f ~"'§! !' "I.:J r 3T oe ....""\. S:Jln, en ej 'l r:::l::r" m: c Ir ...:Leger- .Anren Ol' 00

ll.eteJ" Lra sI. 0\1~ n'l tu.:o:'fr'c(1nln~s;~ovcrw § 25 \J $tk..1 2 c

" ~ l "t o!t ~1~ ]. ..... t f...1 nit..n 0€ 'a r ~ I'o (U:'~, 7- o!~ 1. = ,.;,.Gcer søv:""t'.\oS s rane ;"Ou n~s,.:>

.:..jcx.-cn v c'G~ W1(4er srl~:(;Il h"n r, pr J~3cnterGt flore loC'seJere,
ln~en for det fores L ~d9 1'.1' :~rlnlnt~Sol1l.r.J.J4e~,h.lr tl1bu~t r ri \'1111g

~ennemf ørtes ('f tur for-sJ 't::et o

l skr1 velse lf 3" lrTrts 1')66 meddelte n.:evnet Q j('ren~) 'lt ~er-

:ikke :,j 'DS;W 1m.flne bor'tscs fl"':.l.l) lt !L:vnet \'illA l~oc::r:e t j 1. {~et

l'C$ult-lt'l it v~jer. fr:t :.on:::,,'ns l'~':',ilttl :-·rtbøl''!.e bUl'~e væ:-t:!

.:J,.:I(~c.r.::rne fer ,;.'1' .,4!:11'.ren~ s :::'er'es :Jt l'" Lt.r" 11.ro ('ft oe 6i o.~ r.3n
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jpr~n lur lle['.;:'tt>r 1 ~.:rlvf~st' ~f 30 r"lj 1')6(, pil ~..:ne

ve';nc O[ p~, ve~~n€' 'JJf'r,_'n J.i.~ l ltr, nro ~ o:~ lYl>; -:pot~k.9r CøV'"

13)~ n::el','n '4:' L'Jtl'c nro l~ r.1ofL ..f "'~1rcktør

l(,)w ':>L,3jerf''l af r:ltro 01"0 lot~ r'11'ektør Ihns, BN~l{,} \5 ..[ 1'(: <pmeddeltj 3t J1l:ln fortslt vil tl1o~/l~efrivilIie

frcrnlng :lf dl~ of'll!'cl(1te eJa '1domrne u('len v(~rerl:lg9 sel vom ml tr (;

rU'" (~ oe 6! '_tog:ir ,tf f.re~n.1.ngss t,",cnll men hU' :.u.....rø .....rt.) 3.t den

østlige 0E'1 'tf L,:J.tr" uro 15-1 er en inte ..t:r<~tl,;y·'nre('el '.ir frec=

mcninr-~løs., :I(! :,:~:~lrlen('e 7jere 'nfør('r sl ..ttcliev '~t rr~d.n1n:.en'

if b'il·~ L 'lt!" " Mo l~ forts lt Cl' er\ bctjn~t,lse fC'r .~et fr':w.s'ltte

tl1cil(lo

h.lV, e Ilrt..llt\. lt ret kUilne ),nbef31e\J lt a"~·tJ,,,t sy t oe øst for

vej3nll ('()VO~'( tl"J.o f1:..tr" n~o ~~ E.Å Ot~ en (lel .I.f l~f) blev



0cr':J tili'li' 0·-; fr:"LLn~ :l,·'en ('r5tit!l1n~'Il sclv or.!I!.ltro uro

~ og ().. ll(l'l'/es ti'!. ~cr.':..:r~lusl ~bY2:>""1:,:.:- ::/. b:~tL1~-,lse il':

1Gl) 'it ;I·tlJ~11e=Vf'2~'r. fl':' Kon.',"ns lil;:e ~il ~~ntro lU'o (j!!

~:) ::.t ~'r·,r.nin~~ss--l:'r. st- .."i'3~) so~ 'L=~ l'.J"scjN·:1E' øn:3kf'tl) n:

Oli! J.tto IL'ltrø nl'c 1'';'~)12'( ,.~:non :.;/211c;e cel ::a.f 941'.8, (Ljennc ')n.r~frte 1 s!~;:'lvclsen9 at r.-'w '\1'80 :}r1v1c1,?lse ,lf

SOl:'..r::f>rir.lsomr:rl-.::t \[E~(-1 ':"ltro [br" (j:.. l"))g (,! \I:U' c1et U0 over

r'et 'i "l"'r"c"'J u_ 'I...- K' ..J ~

o~ 12t;, til r'j'rekt1<"f' ::'>..Lfln..,f .;:.ii:f.:n~: r~u1s·!..'G r,~3voJ 8y LC~'Vl:':,
-'P

\lec sltrj(k:r') lyst J. .../5' :)66,] lLlr ;fh~...~n(l(>t, Ir.ltr, Xlro 1~'';''til

l' G t'" D 1 " r - -, ,. ~ .. ~ ?... • <\ 0, 'J,J, t'tlr't rp !If;' i.'~·!'i.9 \'< ... llS...l.c..u"~ • :l. ... UZ:19 0,-. ~!~\rc nl"o..J.,. ' •.

ID II .l!: l~ n !O

n tf ,~ ~... '. a f~,---,..,

l' \I 4P jf .\ " U
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19111ft _

h,;,V!l ::V",
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Y/.~er11~:·:?r.:?i.'Gbyer:ns u(~e~ rr<:,(ft'J.n~stl ..;V!.1et5 till'~JelseG

l~n ("lel .'!..~ : . .1tI' o nr <) III oe; 4P 11~ger in,'cn for 100 rt'?tor

fr:l l.~nnevejen, n-tt:.trfrc('r11n~slovcns ~ 25, stl:& 40 Dot norc-

vestlige hjørne '11' II'..).tro nr o 1.2 t1i:3~r im1en for 100 meter

zonen fr'l en p.1 taJ.trs (lro 11?§"GunflcruPGt:.rd t -.Jtr.';lll(lby soen,

bo11~Gcn~o gr~vhøjw n~tul'fre~n1ng51~vens § 2~ stko lo
~jeren hal' e1vat rløce ur.H~er S:.L-:00t men hat" ikke ur1t1.1t

sig om frcrn1ngeoo

.•r~:nlet n~.rL':·3t iiGjen fOr n~lesl.',)v OG ellers lynehede

Matro firo ~ Brtbølle by 11 3tr3.t1,r"by sOGn~ 3,2 h1.

ru II 3! n " n la 5 II98

:1:l1t 3117 ha

300 meter 1'1".:1 skovjj n.d..urfrcr1ningsJ.·)vens § 25J stko 20

l.jerc:n h.'ll~ ikke villet monsa:tte sit l're~nlngiY men h·.tr

forbeholrt si:: erst itottl~~ 1 ti.lf~l.cc '~r frernlneo
~ Ol
~f..:>

:i:~tt·"m,"o l.,!. L.lr~#b~L 1.0 t'jr~ .)trdfJ,r'by !l0;jflf) lj3 hJ.
., _-L5 IJ

1J.lt ?~~3h3.
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~jeren lr:.r f'rer 50nft sl~itse f:H' ren :lrtSØCte u('styknin~ ~f
,)

fe to ::ranf.e, af 'I..rc'11 C:l" 1750 me...hVDI' ..

l-htr. nr. 4q ~rtbølle by, Str::Ulc1by soen, 2,5 h3.

Ejer: :·J.ner:lck:ln1ker KQrlo Geore Hdrpsøe, R10.derS~llde 14,

Vor(~1nebore.

Ilele :lre'llct 112eer ineen for 300 meter fr:.l sl(ov.

n"ltllrfredn1ngslovens ~ 25, stk.2.

l~jercn h'1X flofs:.1.t 51,": fre(lni:1.cen oe h'1r u1.ført, .:.lt h'l..'1

h3r Løbt ~run(len til somr;,crh'..1s!:ebYGselse. S:..øclet Cl" tinclyst

14. tl:lj 1962..

:~rc.J.lct Cl" unrer l'lLY'bru:,;sr'lrlft og bortforp'l/3tct til

Richarot fhnscn, ;';l'tbØllc, for tir!cn 1nr'tl1 15. :.lpr!l l J'12 Cl

prot~stcrct ico~ frornlucen.
~3.!~ lo,

;·jatro nr. (Jl;. rrtbølle by, Str'1n(:by sO:3n~ .'11"0:.11 C3.o 2,0 h;l

SJcl": VO.'3O!l1'1ndEGon l·iortensent ~rtbølle pr .. l<":l.rSøo

C'lo h:ll voel~n :If '.ll"C'.l1ct Cl" bcll~~;~~n(le søv<:.rts str l!l~-

frcCin1nsslin1en, wlturfrGc1n1n~sloV'cns § 25', stl(u le

~jnren tnr sl:r1ftll~ protasteret lmoc1 fredningenQ lIan

h..~r :J.nført, :lt ('er pi:. p lrcellGn er opført et hus til h~V'irs-

boboplse, hvorfra ~j~ren frlv~r sit erhvervo Jj~rcn ønsk~r
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m(\~ tlr'cn 'l.t Ol.•byeee uc'huset, som er 1n(rettet til svine-

ae f~reavlt s:_:.l~t'es -~t f(!!r k:ln blive beboelse hør ogs:-.o .-\!

e jenfow.:ens t111iggcn"e er 2-3 t~ Cl LtnC'~op"yrkat mer' k~rtofler,

roer 1.:. Vo, oe ej :.1ren h':::.r putænkt ~t pl.:lnta læhegn for vestcn-

"innen.
ren 170 a'tlgust 1963 meddelte n::nvnet eJenclomrr.:ens c'laværencle

ejer, vo~nman(l F.oPolIortcnsen, ~rtbøllet at rt:c.voct V-ir blevet

op~ksom p~, at der ~0en nævnets og sogneru0ets v1rende på
ejen~o~IDen V:lI' opført et sommerhuso liævnet tilkenr1egav
sar::tl(':lg ejeren, at n.:'~vncts Godl:enr'e1se lk1~e kunne forve-9tes

allerede uf ("en e;run{l, J.t huset V'!~ opført u(len for kommunens

sommerhuso~råre(K~turfrc~ninzslovens § 22)0

I sl~rl velse af 27G S@Ino meddelt.e f1,rektør 81tiurc Jørgensen,

K3.retlsvej 2?, Br:lbr:lndl/ pIl ejerens vaene nævnet:;l '.lt c1et på.

gæl<"ence son:rr.erhus V'lr opført 1 so.tnr.'!crcn lj63 af flere f'l%l;111e...

mecll:w.f;1er .". nerlblaniit ('lrcl,::tør J'1I'eenSen, og tænkt .'].nven~t

sar.: ~æstebol1E for f':l11'iliemcrlcmmere; Direktør Jørsensen anførte

1 brcvot, :.tt bygeepl'Slnerne i J.pril 1'162 i'orol:lgl'es soene.rå~et9

C'er 1m1~~lert1r u(lb:J.(l sig 3D ny tc~:ning ~e(1 sltuationsplano

.\nrr::lf~crne fik "en opf'lttelse, :lt s:1zen .~cnnem sozneråclet
ville blive forel:lgt for frc~nlnesnævncto An(!r,l.ecrne h'lvne

senere rettet he:lvenrelse til cnlL~lte!:l.f sor.nerC'.(1ets mo(1emor

Ob h~ru.nc!er ... 1 cu.j 1)63 tG> fik (~e fen opf'lttclse, at $:leen vJ.r

fre~nlngsm;vnGt uve~~o~~enoe, når huset v:.tr anbr'1&t more en~

100 IDp.tcrfr~ str~nceno
)

Den 160 m'lrts l )64 bcs12ti:~80C ~vnGt forholc'ene p~... stcreto

';';jc:ren» rcpr:..r.s3ntoret vccl 11:. vnt~ f1rcktøl' J~jr:"ensenl) ror23loz



herunder p ll.t soIttlarhuset kunne flyttes til en ~f de uf
diroktØr 3Ørgensen i.forffi11n~Ded cdvokat L~~d SØrensen
(S\lg 11) tilhØrende nabo~runde, r:m.tr.uro &1, 6&, Gi og

191 samoa stedo

Ved skrivelse af 250 nurts soåø neddalte n~vnet
nndragerenll G.t det oprørte sonmerhus 1k!te kunne godl:endes

,e 0f mvnet, og tilkendegav samtld1g~ nt huset ville 'V:'.jreat

fjerne inden 150 nUu~st sono,

,

I sl:r1valse ~f 230 juni og 26. juli s.å.o ansøzte undra ...

geren herofter ~net om tilladelse til at oprØre huset på
matr. nre! ~ stl:ome stad, som nc~rr...1arecng1vet på en medseadt
s1tuat1onsplano Andrugeren anfØrte, at areo.1Gt sl:r~ede mod

syd, og at husot V::'.r tænkt anbragt pu. den nederste del af

sltri'tnlngan, og anbragt såled~ls ville huset vnns::aligt !;:unne

ses fra de onliggende arealCl'Q

I sl::rlvelse n.~ 3l~ juli !,QUO meddelta I1..sJVnat undragaren

ud9~ttelse ned fjernelse nf huset til lo cprl1 1965. lIævnet
meddelte suutidlg .:1njr23cron" at spør3suulet omen udv1dalse

af lzonnunGllS soouerhusomrf~de v1lle blive toget op at myndlc-

haderne, nen at en afg~relse Iforaløb1g 11d:e ville hlnL~e
I

forventes, l1gesom det måtte antn~es, at an Sudan udvidelse
I
I1 hvert fald næppe forelØbig r·unne forveutas at komne til

at ODf~tte araulorne vest fOJl vejen lcngs skellet tlsllam
l!U.:tr o nr Cl (,å og EP- ..

(.I skrivelse af 25Q septor)bCr S.~e neddelte Fredn1ngs-
pl~nudvlll~et for Anlborz oe V'1borg amtor n:wnet~ at u:ivalget

~~e på lndoværende tidspunkt. l~ anbefale, at matro nro
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f'r~ vu" arlbycgece c

I skrl v-zlse .~f 11 \) septer~bcr 1166 h'~r -irektør Jør:enscn

:lnSøl3t jtr:..:.nr'byanl'J..'t'sø sO,'n~r:'<(1or! .I.nbef dine af yderligere

lo ~rs fr1.st til f jp.rnr::lsc :lf sommerhusetu

:lt so;;nC'r:l0ct lIdre kUL"1.nelnbof:ilc ycerli::cre r'is:)(ms:lt10no

:;ævnet h:lr cftfJl' 'lnc'1ra~el'ens anmo(1nj.nz forlænzet den

af nævnet f'lsts'ltte frist til 1{J n:urts 19670

I 51:r1vclse 'If 300 (~ecet':ber 1,66 h'u' ejeron ·m:.løgt s::vel

nævnet som sOL~er~~et om till~(clse til ~t flytte So~er=

huset til (let nor(~vestli~ste l1jørne :lf r..3.tro nr. l~ på en
cao l to& L'l.n(l stc·r p".reel 'lf f.ett:~ rr.3.tro nrO\) omGivet :lf'

nC.letræshccn r.'lO(1 vest~ nord og øst"

Jo~nJr~ret h tI' 1 skrivelse ~f 160 j lnu~r 1967 mef~elt

Det p[..G~lf.en('e s01111u?rhus Cl' et st~13.1ct 4. .. ,hus, opført 1

solienumbeh'lnc'let træo

00 over ~ette 30r~erhus er ocr pu nan norf.vestllGste
del af r::atro nro 6S in0en for str:ln('~fre(ln1nes",zonen op rr.od

en ~in~re nuletr~sbopl~ntnine opf~rt et eans~e lille z~lt
hus~ ~er frcI:;trkcer SOrt et lysthu,so J.':Jeren hJ.r .:lnførtl) at

huset anven~es som reoslt3.bsskur f'or flskegre~l v men det er

bemærkBt un~cr nævnets bGs1~t16else 9 :lt huset ikke bærer

pr<:;g lf en silc'.:J.n l.nveu(lelsco Det er ikke opl~rstt hvornitr

huset er opfprtf) t.en (let sl;:ønnes ildce 'J.t vcre over 15-20 uro
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U It (}! Ir f8 f);j II fl 2,2 lf

ti II ()! II I~ n II n 2t 9 "
n " 15å u n Ir II " 6,9 "

ialt cao 15,2 ha

, E (> Vo J~l"~:ensen,,\,'.l.rhus El

En l:11ac~re ~el af r!~:.ltr(loro 6! oe l~ omf~ttcs 9.f be-

sten:~;elsan 1 n3.turfre(lnincslovens ~ 251) stkCl lo

~jcrne~har protosterat rro~ fredning oc h:ir :ulførtfl at

betingelserne 1 n~turfre0ninss1ovens § l for frcdnine ikke
c.r opfylclte, leet 'lrcul,)rnc er .:;~~slca 'llclnClellee 1300("1""

brues~rca1er o~ ikke h lr ..:m s~:.c.:lnskønhed) oell~G"3nhe~ eller

ejcn~oL'1:!!elighed, .'lt Ae har v2sent2..ig bctyilnlne for alrren ...

I ti1f.-:e1r.e ::lf freflnine h'ir .~j ~['nc f'orl::lngt 1 erstatning, 'i100000 kr., op~jort sul~0cs;
'lo sornmerhus~runre a 10,,000 kro 1>," C O" .. 1:""" 700.000 kro

'l(lvokat mo Vo Ol> ... ,. Q ... ~ ..... e .. " .. (> o o" "c .. lO €l o (> "e ..lo ljtOQO II

."

t'oru(~enrcntcr9 6% Ztrl1gt, fra ('en 190 j'lnu::u.- 1)66 at rcgneo

~jcrno h~r ~:~ørt~ at ~jcnnomreen blev erhvervet van skøre
~f 220 juni 1?63v 0E ejerne lo~ straks he~cfter 3n lknn1n=
spelttør ucar: ojfe u~'5tyl{n1nesplan for 2,rc!llGtj) hvilken pl::ln

er frcIi113.et un~er. s1.~en" If~lcc urlstyl~n.inespl:lncn urlstyltkes
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,

~jcnt'omoen. inclusl ve hover ~:J,rc311cn 1 C.lo .70 erun(ie :tf

",:rLwr1ntør.'(>lsc I;,1n(Jot 1600 r:l2 o Irttl~c pl:l.nen··..ur'læggas cen
\

syr;lieste (Iel :lf cjen~ollll:.en, omf'ltt3nf'le blg}e et skr:,..:nt::lreal,
som fri~re~lø \

\

:..jertlo har ... 1 sl:r1velse af 210 m'lrts 1966 .., anført, 2.t

planon bør revlderesp s~ledQs at grun0enes ~tørrelse ikke
overst1ecr 1399 m2, da senere ejere ru' grun~ene ellers ville

'.

blive r·:J,:tt 'lf r.enu eenncc.førte regler om kai~t:llv1nrllngsskato

Udstykn1ngsplanen h:lr af ejerne været rorcl~gt soenerndeto
~Jerne h3r ~nførtj ~t soener}~et har v~ret positivt 1nrstl11et
over for plinen~ s~eeielt for 82 vi~t ane~r'ulstYkning ~r
:.lrealet øst for c1en norf'..sycc..g,J.cnde ve j o

- 1 et mø~e nen 90 septe~ber 1)6~ønskct

;

$og~r~net h~r senere
"

s~een henl~stt indtil
........

soomerhusomr~~erne 1 kommunen v~r encollg fastlagto ,
' ........~jcrnc har vi~ere ~nført~ ~t r.e VC0 cjen00mmens erhv~rvelse

,
fik oplyst~ at flere p:lrccllcr fr:l ejonc1oumen V'lr frastykket
til sOTM;.erhasbcbyeeelset ae ~t yr.erllgerc cn p~rcel var under
uf.stykn1ng, d:l ejerne erhv~rvc~e oje~or~eno ~ldst~~vnte

hp:lrcel er son8re U(5ty~{et som roatro uro l~ (s~g 25)0
Den 60 juni 1')66hol<1t n~vnet r1ø~e !Le<'irel)ræsentanter fra

socner~net ~ne~enoe frccn1ness~gen for nærværende ejen~omo

;.'

Det oplystos pu mø~e~ ~t sognor:cct ville henst1lle, at
are:llerne ø st f~r vejen fr~ ~rtbølle ikke blev undereIvet
fre~ning, 1~et sogner1~et garne su risse are~ler u~la~t tIl
sornmcrhusbcbyggelseo 30~ner::r.et kunne li~oleGes g:;lne'!for,
:lt ocr p:1 cen vest for vejC'n be11gcr:nr"e l~el 'lf r..3.trofire

l~ blev Clvat till'.ldels.Jtil udst,ykn1ne af 5-6 store
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for otl1nelr'te vej, (loVe,So m'ltro nro 6!'i> ~~ S:l.i'nt r:cn sycøstll~o

~el ',d I::Jtronr0 1~9 fdrmcnt11g Utke villo bll'l1e W1~erø.vet

fJ"eclnln~~ Det r'røft:,flcs :lt :ot"lcenc1e t:'l 50rnm3r:1usbcbyeeo1se

flet n.r0.l1 ;lf r;atro nrnl~ "'"vast for' vejen .... S:)!:1 Iran syd

"lf~rænse::; ~).f flUGten ~f sycll'uren !3.f (-,t forf,ll(1Gnt rxhus pil

Det nr{.i'tcr'C's cnt'lvlr'~'rc~ om korr..mW1en kUii.ne ~rhvorve l"1en

syr1 for nævnte linip be11~:=I.~nce,'cl af u':ltrc; nru 191 S:lILt

r.latr41 nr" Gi! til true som fr1:lro~,1.for :.ltr:en..'I18'lcn, mod :1t

sor;ncr",ret ;,:IJl:: 1n(~ for tt s~;:~eden f1æ"!ltlf~ nor(lLl~e nøl af

t:.1tr,J uro l:?l UC'llCt som soml.lerhUSOl~r'~~(1e

D~n ~~~ ohtcb3r 50~O hol~t s~:nJr1~et~Ø?~ ref cjcrnoj

o~ syd for Ol'J:.Jol{'te ve j et. 'ib 1..el' c rIes et .. s:.)!;1r!E1r~l1sol:1rftfe L.ed,
~rwlfst~rrclseCao 1310 m~~

C"';) 8}t h3.

•
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Sjf'r: Fru :·1.:lr1e Louisa Dorn&vl11e ('e la Cour, 'JkOV'l;:t3rvej15,
R1iskovo

,

Hele '1re'l1~ter oL~f~lttet .1.f 1Htxrfrcr'lL11neslov()l1s § 25 t

stko 2, liGesom en fel tl11iie liLLor 1n0en for 100 meter fra
lanfevejen, n~turfrerlnineslovens § 25, stka ~, oe et B1n~re
areal 1n~en for 100 meter fra en pu ~~tr~ nro lb~ Gunnerup-
gård, Strannby soen, værende eravhø3\l 1408...f7~n'lturfre~n1ngs-

lovens § 2, stko lo
Ejeren har ikke udtalt sig om fan bcg~rece frodn1ng~
EjenoOtlmen er ubebygget. Enlcelte .'lr:rllor langs ejerl~ugs""

er~en er opryrke~e, me~ens fen resteren~e del henligger
mec lyng oe spreft bevoksn1ne~

SaG 13.,

thtro nro ~ .!Jrtbølle by, Stranclby soen, C3.o 5,1 ha
ti ti lså 11 " II ti " 'tJ. II

,
1~lt ca. 7,2 ha

Ejer: Frko Iledda 30neoann, Lyngby Hovedg~de 27-29,
Kongens Lyneby, 1følge skøne, lyst 40 a~rl1 1967. Tidligere

"

ejer apoteker CoV.So~emanno

ihtrQ nro 91 er noteret som l~n~brug og bebygeet med
1~n~bruCsbygn1necr, 1ncrettet til feriebr~eo En minere ~el
~f matro nro ~ l1zger 1nrlen for 100 meter fra en gravhØj
på m3tro nro lol, naturfrer.n1ngslovens § 2, stko lo

Den tidligere ejer har under sagen været repræsenteret
af ~rk1t~kt Olaf Damm Sørensen (sae ~) og har som denne
tllbu0t frivillig frorning pt vilkår som ~ørt under omt~len
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Ar,:,n.let h~ tir'li!;crc v~':r,,'t W10er 11.!1dbru~sClrlft, men

.:.cW'l. en win~re del er nu W10er kulturo

3'1f~ 14,

:·L:.tr;) nr et cF l1rtbølle by 1) ~)tr.:mcby su~nl? C'lo o f)3 h:l

tf II cl- u n n ie c o~3 It,,'

n II 104 n n 1ft \; tf 193 ti

n It ll!. " .. ri f J l" 1,9 n_.
ialt cao 3j4 hu, Ejer: Lan0sforbun~et frivilligt Drcnee Forbun~~ A~rs

'lfflellnecnG

'?1 rrntro nro eJ!. er opført en lejrbyenln60 Da øvrlee t1:ltro

nro er u.boby~ee('eo ..\.ro llct er uop~Yrketo

,

P1I'cellerne er 1 deres helhed cellegenre SøVllil'ts strand ...·

frednlncsllnien og omf:lttes srlledes 'lf bes temt:olsotl 1 n':ltur-

rre(1n1n~slovcns §,25'11 stl:Q le om forbud mor' bcbyegelse ucen

t111arlclse :.li' 1.,lnisterlet for ltulturelle 'lnllggcmc'ero A..realet

ligGer 0erhos 1 sin hclh~f. in~cn for 300 meter fr~ skov~

lovens ~ 25., sty~o 20

~jo.rne har ikke villet uons·.':!tte sie fredn1neen, fOl'uc'sat

'.lt ejen~om5s1t:lttern€> 1,kke bliver stcrre i tl1f:.::lr<e :l.f fred-

.'

SJ.? ISo

i·i.:ltro nr" ~ Brtbølle by~ ~tr:ln~by soen, cao 095' h::lo

Ljoncoll1rncn t11h~;r€r 1følee tineboeen HoleCl' Bcmcl1xo

Iføl~e forevist skifteretsattost er cj~rcn '~c~et ved

dØcen ~en 230 L.'lrts lY}'9fj oe; boet er u(11everet enken~ fru

Hal~3 i:'lrerethe Denelx, Dlnncballe pr ....H:--LnClbø10 til hen.....

s1(lden 1 uskiftet Loo
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Sjer1nden h'lT ikke ~~ivet møfe unr1er s':.zcneller ytret

l"realet er uopc1yrket oz 1, sin hclh~r1 beligGende lnc'en

for 300 r.leter fr:l sl:ov, n:.tturfredn1n~slovens !i 2', stke 20

~z. 16 Ao

MatTe nro lo! Ertbølle by, Jtrancby soen~ areal cao~t5 ha

n In 12J' IQ IB IQ n f' _" 2.l.. ti •

, 1:l1t ca.,6,6 ha

Bjer~ Direktør Gunn~r Sazen, ~uistglr0svej 8, Lerevlg,
ifølge skØde~lyst llo:lugust o~ 290 ~ueust lJ67~ Tlcllg~rc
ejer, (!lrekt,.r Krl1, Backo

Pc. matr" nro l~ er beliggende en e;ravhøj og et a.real
af m~tro 11ro l~t l~ omfattes af beste~nelsen 1 naturfred=
n1nsslovens § 2, stk., 1, om forbu~ m00 beby~~clse m.v. tnnen
for 100 ~eter fra jordfaste fortidsmlndero p~ matr., nro lo!
er der den 20 J3.nl/.a.r1962 tinglyst (leld:lr3.t1on me" put";lleret

for frccn1u0snavnet ~hvorefter (~e:-pc. arc det ikke C1.1 upføres
3.n(lre bycninger end ('et el~s1storencle beboelseshus .mec ga.rageo,

ijeren h~r ve~ skrivelse ~f 2~ oktober 1)67 v3dst~et et
af den t1(11gere ejer frer.:sat tl1buc Dtil vef.sl"l:les1'r1 frec1n1n3
un~er forads~tnlne ~r~at frednln~en zennemføros 1 sin fulne
uc1str~ning som anført 1 D:ulln:.lrks ih.tw'frecninesforen1ngs
skrivelse af 9/7 1965 til frecnlngsnævneto

§ag 16 Bg.

U.l.trQ nro 12.! 7:rtb~lle by~ 3tr"lildby so~nll :11'0:.1.1ca.o o,J ha
j~jcr: Prr:>fessor :':ten Do 1l~1cher, Dronnin::Gilrc1s alle 55 J

Holte~ lfølse skør:e lyst 140 maj 1)66(J

Tl~llccre ejer~ direktør K~1 Beake
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:":;j"ren h::u- ved skrl v'?lse lf 2 t> oktober 1)fl7 VN~ sin

e, \,..'t~t('f:.. 1·'~(.~ fru ~~1th I!~~hcr il v':j~st,"'et cet tf ~en t1~~liGere f!jer

i'l'€USltt·: ~11t:udom frivill.1r: fK"cc.11ns Lld~H Ct'stlt:l1!.12 unrle.l",
\rc'llot C'r f:rh'IJ('t'vr·t f>.r rI'..;('nir~::ss·.l..-;::.~sl".)jsulng ob

al' n....:vnct tl11'1~t 1)eb)fg~et mor' ·:..t i trn

• t::.;11t S Qt1mc,rhus II som

nu er opfli,rt p,: 1:';I'..L."1':ei:1) l forb\.n0el '3C [. P{' 'bYi:Cet111.J.celsen

tln:l:/~tcs (~en 13/'7 l'}65 p: p1.t'':lcl.lcn wpc1 .:::re('r.incs~vn,:t
5s!"vlt,j,t

SOrl p::'t_lete.rc:tt1cn;{1j fl'\10reftcr ~ -.r p1 o'J..rce1.1,en kun m~~tte

'"a~tt'c. r11'c V'T~ ,..rtbltl1f bYl;l jtr ,r.('bj sO,:nli l','.in 2,4 h:J.
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) ~ ~"l ..' 1 ~f, 'J.:.-~.,J) ...t .1... - ~ ........... o

bo11!,;g;(:nherlspl1.H !'Ll' V I f't 1{)!,,'l ;t;t n~vnr:t ~ OiJført s"r:rr~,("rhus,

O:L.f l>.nn ,jørcns.en 00 h ~r- e,llburH f t 1~11l.t,~l'rf::ln1u~ som (lcnne n

(/ , \
\SJC l.rfa

ilel(' p:.lrcellpo ~1Ceer søvats str·.t!1['i'rC('n.i~lcsl1r~1en~ natur'""

frc(ni.G~slovens ~ 25 j stk() lj men hebYt;eolse~l m.~ ;.nt ':t~"S 'lt

J.:jf'rcn h.ll' '1v~t r:j,~(le 1..lUi'er fr(1(1r~in~ss.J..::"n, men hlr lld>:e

udtJ,lt ~i:.; ou fre('nj' nr-Crlc;

II 4,2 l''I

111t C'J.o 6,8 h..t
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GrUJ.lr"er'j S:: lJ.uc;t ti1t,J.Ce p:; fE"nne SOJl! rruli:t\j o.f hensyn til

lovliG 'lfst':n0 fr'l naboskelo

pl'iO for dt sOTJ'.3erhus l:mf.v:':.l.'ts str'lnr1'.redningsl1nlen, 0[;

n'-Cvuet h\.lr p& l1ærrnel'e vilktlr, hvorom ('er ....1E'1l 40 r.:.:.lj 1')66

p2 ejencommen er tinglyst dekl~r~tlon med p~tJ.lerQt for
frc0n1nzsn-.:.:vnct, co(lkcn,1t bYGBcriet ~ 11Gcs~UI amtsrc~l.(~etved

sl ..riv<::lse ,tf;} la ..l.u:~ust 1966 b~r ~,eddelt ~i'Spensation i

tillJ.dto

Den 0VC;!'V~j2.n\·e rel :ir .11'0'11:,1; lit:c:c.:t s\-;v:.:.rts ~1tr'J.nn=

, rrc(~n1n~sli:-llen, u'j, t.ur:r'rednir::~slovcng ~ .2 5 t s tk oj o

D.i. i'ro(ln~"l~SS:l~en .rE' js t<.'s, v:;J:'seredc fer .na.vnet en s J.e

h,J,yr'e bes t flt.', t f) 'lt huset ville være -:t t" j0rnc ln~en 5' ur
fr:1 1'10 ju.n1 1.,)61.'> Un(lE)r bchll1,-111n:;en :lf ilærV:l:ren(~e

lO

frefnincss~c i mørlet dan 23~ feiru~r 1)66 ~8ntoc ~en ~a~
Vi.l'renCJe ejer, forsikr1tlGs1nsp0ktør H011f\rJ'~m:>en over for

n~vnct et tlc'11.:;(n·e frn,s'lt Ønske on tlll'lr~l:lse til 'lt·

rykke hu~et t11b~ec pu ~run~en 1 lov11e ~fst~n~ fr~ str~n~g

•
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,
iLJ.tro nr o l? '::rtb~;lle bYfj ;;;)tr.innby so::n~ lre li C.lo 0lt9 h3.

.J:je.r.~ lnst .ll,ltør '\'o Co Hessel1'U.'1c4y r}.:rst?Co

f rednln,:s11nit!n, Cl:.! t'.lrfrecnineslovens ~ .z 51) stl1.o le,

pu. [p!"l.mrlen·er "". hJ.~_vtne~.e :lfl s~~r,1nillg(>n "" opført et

l1nleni, rr..en .:..u;:-1vt"1;;.:,;t Jlle før 1)3:0 ,;.,f n')~vnE'ts ')rk1v

~I
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Aarso
Zn fel Lf parcollen l1eger sø~ærts strln~frecnlnzs=

inocivet ,.l.l'l..5øgnlns til rr.::vnet OL1 till:ic1el..3c t11 :J.t opføre

et nyt cr, større sot'lr.erh'lS ~or: :lt 1')(:e C'et g '.æle sortrrC'rhus

ne'~rivc o

I sl~~'1valse ·J.f 24" juni og 26(, juli l ')66 h:lr ntevuet på

eofken(~t opførelse 'J.f E't sOP.lmerhus pil vilk!ir;J :l.t (let ud.,.,

ven~1:..:'t holnes 1 mØr.lce f:::.rver ~ hvorhos nævnd~ h'l!" forbe,-""

holr1t 51:;j at ner :t fre-rningskenr'clsen opt ,,;zcs bestcr ..melser

om slørcnre hepl..:mtnine ol:ll{rinc huseto

~f' ~2o
f1:ltl'o nre l~ Ertbølle bY1>Stl' ..wrby soen;) :;.rln.l erla 0,5 h:l

10 18 1~ fe II iO tt l! ~

i'llt

Ejer~ SpJrekassccirektør ~oBugge VceGer~ F~rsøo
Den ove:rvejen(~e del 'lf r!'.1.t.ro nrQ l?~ samt an f.el :ir tr.'.ltro

nro 15~11eger søværts strdn~fre~nln~sllnlenD n~t'Jrfrconln~sQ
lovens ~ 25'N stko l'J

På r.:l1..tro n.r o l~ er opf~rt et sormn2l"hus raec' ::'lJ~.:leeo

Cjeren ll:ll' i sJ::r1vclse 'lf 30 -: Lrts l ~66 un.ført~ ~t h:ln
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H

el'st·~t::1n~>. :.jerr.;n h.u' 'lnf~Jl..tt .lt 11::mh ,r ::~_bt:.ntr" Ilro

1911 tpr11 1'163 t'or rrle~ t1,.1en pli (lenne .it 1:1C'e opføre

et sownerh~s, ~er skulle iune~rp. som 'lnnex for ejerens børno

Ejeren kan f.erfor .1kk.eg.~l me(l til en fredn1ne lf f.13.tro nro

l~o Ejeren har 1~ce ~mere rececjort for sine byggeQ

•
~ae 260

~1atr o nr o 121I::rtbølle by t) ~~tra.n('b'y sogns :L!'cnl e·~.. 1~2 ha"

~jer~ Fru Gr2the B~ck~ Fabrlt!us Alle 149 Kl~.penborg,
ifølec skøde 11 lyst 11+-0 L"Clj 1)66,0

T1f'l11eerc ejer; D1rektør K'li Decko

P3rcellcn'i) (~er er bellggenr'e syd for vejen fra. L:rtbølle

til Koneens l&ee~ v~r ikke me0tJEct 1 det oprlnQeliee
fredn1ncsforslaes folen Danm lrks i:~t:;.r.l.·renn1ncsf().renl11~ h:lr

ved s1~r1vel~e .'lf lL, septOi..bor ) )6? beeæret o~s.:. celUle e jene..

dom fredet og h.'1r' :.lni"ørti) 'lt arealet er olIfattot af net

\ Or.lrt..~e i som er tilbu.dt fri villiet frc(letC' Fr .)dn;;'nesbcc:el'ineen

er bekrn0t~jort 1 0tatst1~en0.e for ~en 2{v oktober 1)670
.c.jerlncen h'ir ved s~{r1velse 3.f 2)0 sept2r, bel' 1967 meddelt

nævnet~ 'lt hun er 1n~forstt.et rnefl fredninc ur~en -:-rstatning

under nen forUrlsætn1ng~ ~t rre0n1n~en ~ennemføres soe ~nført

1 D:l1'1mlrlts ~b tu.rfrecnln3s:i'orenlaes n.ævnte skr1 v~J.se af 110.,

septcr:-.ber 1')670
...
'"



•

\
øst 'it' 0Cn nord=SYo ~~e:ir1e vej = ~:lmt den norr'l11..;e del 3.f

omr5.('letw m';' anses l.bsolut frudnlnLsværf!i~tl'> me0ens oen

resterende (lel :11:'olnJ':'udet j) som overVE jen0e be~t:'lr II' al!:1n(~e=

lie l.lncbrur;sjor0v ikke fl~(les i-lt U:.lrre =:er~tJ.:.:;es UI1{~er

Clves be~r<~nset fre~n1nr:il SOl:'!nef.cnf0!' n<:!Zln("L'ebeskruveto

:F'ot'" ,1e Ol!lr.~lcerv r er ,:~r.'ftcr tm~cr:.:ivcs r.re-((I.1n;:1) tl~

S0X!; o: v.1::t Ptl verJii...~rte{:e l;".rt l) f J.sts:"~toC'1" r..;~v.nt:t t~~l.t::pn~o



r ••

:~!.Jt~~~ kj;

, ufisi.e;t efte.t' n:::evnetH skøn Uille for:r~ nr;(~~., Fe,.r:n.ØderJ. ::;od-..

kp.nc1€Ise s:k 1.1 C~S~\9 jfI o n:ttlil'f1"edll'.~.ng:sltwcns § 2 ~ indhe:1t(>s

v~(~rørcnca J.r('cl),f:?X':'.nden for 1.uo meter f:":l hØjf'od (sae 3':1

das SOlL Lidt1!.) ok. Jløilvenc1ee nyplant.nin6eI" f-Jl"C'i':.3.ee5 ~~

'bcPlantningc.rne, dOf~ med respekt 31' 11~e n..-:evn"telt'vbest~m""'"

!X,else o OCR" må. Urke '-'oret 'le:"" s 11(1_~:F.a\flllne \J af i,;:!'''l vning el:;.et'

unrlL·e tcrJf'<i:?næ.n6rla~(·X" og cJheller e::,::.blc:t'e3 tl~3PPCl." på. k;yst=

16 C~ ;81, 2.fJS 2;j'iJ 2", ol; s..tE; 21s~:? (~~.j,;lle:·d,.,Disss bestI.:r

,\ af t!'t~t,r) ppetr 1,(\'o I tDufælde af f',n.1Ji/"al:::H~ s:k:J:( {le u0fø~es

på S:uGlf.e c.Ilde,", COlf.r>.lttx'1n eller l.tz.1end€ er ej tl:.tl:i~t,)

:tf best.:/..ends lJflc'hrJe;s'bygn1nb0.'ro S':r1:lnne byc;n:ir::aep I.':1J dog

ikk.f:ll '~ v"'sent'; 'I" ,1'-'''0 'fv~'1(> 0"''''''1 h,-.-,t·" oT1.1le b~''''-I''''{"" ~e"" ..'-' ~' ~ <> .;;....... .... ,,," t.> ~ l......... IJ',.;,,) .. J lA' o! u,n~,'.,,~;> ... ,j,



,

brues bYGni:lf;cr kræver frc,ln1n~sr...zl/nElts t11Ll.r:elsc o

C~.iJ:pint: 51:'.1 l ikl~e V'u-e till :.;~tQ
Der tillæi;[.e~ Ol'f'r'ntliC:lI.]fen t~E::lIl2: til ophold på or;

b:1.0.n1n~ :'r'l (~e .tf Gtr:ln~by=~' 'rsø l;:,)m,r!IW'18 (" jCc1e s'tr'U1d:lro:ll~rtl

Ir:ltl'o nl"", (jD.'J (}l et: 1~ S:ll:.t :ldr;:lo:; til fær(lse1t r;::en0e eller
k~r,.:n(le9 :{d vejen i'r~L Lrtbølle moe norl~ ud til Vlborg=Lø2stør
l:l!'ldeveJ ~ pt kortet uet;""0net A=B""C",Do

L~ævnet f:)rb(~hcl~er s1~ ".;-(1 tl11a:~gske~~('else '"1.t :'lstsætte
et or~ensr('clement..., s:ifrcmt den offentligheden s:.le<'as
tl111Gte ret :ør flet påkrævet o r.'rcd,r!in:3cn si.,:..1 lkke være til
il1aClcr :f or~ '"t c1er v;..~~kommunens e 'ller ret cff:::ntliees
foranstaltning :1 Sllc",rnr'::d med frednlnesn<;3vno\; ot:lblcres pal''''''

k~r1nespl:lCS p5 ell,er 1 nærhecen :.lf kOmL'lunens str.:tncl2re:tlt}
ae i f'orbindulse hermed t9~ntuolt -:n toilet ....og k1oskbygn1ngr,
~og at kulturMinisteriets till~c1eJ3e forbeholdes for s~
vidt byen1n~en ønskes pl'1ccret søv,~rts str:lI1(!fretlnin~slln1eno
Eventuelt cr5t'ltn1ngsl:.rav for p'lrkcrlnes3.rcalet forbeholrcs
ejerneo
r'reC!nln~en skal ikke v:zre til h1nil-er for V'3nc1boring9

dog :lt pl'H';e.ringO-I uc1f'ormn1ng :tf' v.'ln~borlngs·3.nlæe skal
Dodlrences .lf fred1l111:.:;snævnet Q

På matro Dro 6s' (sae lo) I!l:J. efter foruc1g:"en(!e t111a.=
delse ~f rrofnin~sr~vnet opr~res en G~r~~c ae :orotaees
omby~n1nG 'lf' cen .:t;.gistcrende ælere bebyc:ee1seo Det søv~.rts
str'lndr.rc~CllnGsllnien opførte 1111e~ ~ulc hus fj0rnas 1nrlen
~ d~, efter at renne kpn0else er enceligo Det ulovl1et
opførtcll clrektør Jørgensen IT.:ofl .. tl1hørcnce som..rne.rhustJ
"A=huset" ~ vil være at f jarne fr:l :sin nuværende beliggen-
hed senest den lo oktober 1)680

In~en i'or t<et 1,'CO skr-], skr:tverine på kortet viste
:.ll'e:ll :lI' rr.atro nro l~ (S:1g 11) t11l:l~es opført i'llt 6
huse, 3 syr: 0$ 3 nor~ for Clen øst~v(.'st ~~~en(le VAjo

Tcr.n1nr; og bøllgcenhedspl~n for hu.sene sl'dl tilstl11es
nævnet, hv1.s

" .,

\

"I
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Slø1"ClV'e bepl·l.ntnln;~ ornkr1ne hustS,:le,.,

~12\"net sk:-1l v:ar;-: tJorott1get t11;> hV<iI' shH"cnde bopl"mt=

nine; :i~~vZ'te;t e:r D;lk:~V(-;~t\) 3.t p!lLegf.,"} eje!'e~" 3( ;,1t,~blel'e

, tJc. opr(-tho3~e ~!l 3'~I~an",

Hu:,e ln~en r~"~~·re&n1nCSOtlrJ.0at f.i~ \1) fot s; 'l V1<lt :lng},r°

det yc1re S} ikke ænQr~s uc'len frednlt1e3nc=v11ets :;~a'1f'tl1ge

Pil baD:ll'$ af den :i 113.turfredn..lJ:le~loven.s § 2?l/ stk~ l.wfi

(,mtalt{-, 10(:) meter,·zonc (frrl 3.rutsvejt:,n LØr,stØI ,,"\I'lb(~,rg) f1n(~er

nævn~'t. er.jv1r1et'si\ ~t I!c,nne Z0Ile~'~ d"=< or::anc; det! l~J:'ører
d~ ' r M

C:'.:ltt"o 'LI'" ~- .... ',S3.t: :',» ln:ltr" nrc ~ tS'l[; 7) 4 ?t!'> ~zug 8') Oig

4R (5:J,c; ~n\)b~J: Uil(~',rk:;:,st0S frGdn:l.n(~.,) s.:J ('\~gS at en brumme

p.l 50 l ("t·.Cr' 11nt:~ l mr1eve.len,) n:.e:~r.:~1S'tnH;:U~~f) :1nzensln(lt~ mu

bebYGr~t!s\! (~edens da'" l den re::: t":f'. 110C dal af ~-.lævntezonet)

1. flet (."In-X:tflg f orn)~<ic:n [:odkendels,t) h'3t't1'.1 måtte opnå!! af

elle .t'<!-tt(>.:l ve:Jkoll'Jrle().ti~ !l1'yn{;lehedt: ..~~, herH .•'1der f.:redluneS(.!'

n<.tV'lurt l:1:l opføre:. 1-tJL,';l("'" Tecr1..1ng 'ned bosh.rlvelsa (foso"o



ti-i

!!l€'te1'" l:ræmne :01' s::n ~ jen00lns vccl~ommence r:lcd en t'>evoksn1ng

'lf n&letr:.:: OG lØvt,~ (50% .':if hv€·r,) S:.l! t npr0tholre en s ~:d'ln

l)evo'ksni~eo Pl·.mtr.. 'Ln;:~p11~tcn lndt.r~c~er l"-lIDfor (len ~.rund...,

e j(?r t p:' hvl!i z.r\U'.I~ ti ll·:ldalse t;11 b~bygee Ise :,::e~deles .1

, pl".ln'.:.nln~ (efterJ: i w~ning; 1. det oF.lf<lnG~ n....vnte .pl'llltnlnes·,:-,

pllf.:t et t""r r~vnet'i sjrøn tllsincs~ttes ~

:.)~a·rei.t r),~rvær'?n~,~ l{cnrlelsE' sr~ll eøres til e~nstln(~ for

forta lkningt> s.!:\.11 rlerl fors t0.s 5 "'l~des. 9 n.t 1.mr1sk loot skamnes
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Ud1~'lSt til ~·recn1n2sbe3t(m:.::clscrfl i 00t v.:i;sontli[~eover.,..

ensst.:'I:"J,.enderr.ec":or"l..l1stE.ende, t1111:emed frc<1nlneskort~ ud...

visende ~e cnoellge freonineserænser, har forinden keuoelse
~rsiees, været forelaet lorsejernc ~&d nnmo~nlng om på ~et

Det 'lf lo~sl;jerne hertl1 '111førte er n.f>ctaeet 1 (~et røl~
Gende '1fsnlto

Erstatnlngernee

leet hensyn ta~~s til de ~11orcde for onrådet e~l~ende
r&riehe~slnctskrt~tninGGr9 hGrun~er beateomclscrne 1 naturø
fredn1neslovens § 2, stk~ l ae § 25, stko l~ 2 og 4, saot
til det ~f lo0.sejerne :L~ørte og cet løvrlgt oplyste~ fast-
sætter frcnnlnGsnævnet følgende ~rstatnlnger for de ved frcdø

n1neen Geru1emtørte råd1~he~slndskr~nknlnger:

:;):lg li

Yutro nr~ IS, lt~l~~ Deres re~jastæterKone Frederik
og Dronning Iner1åo

Areal lalt 3,6 hao
Kr~v O~ erstatning t ikke fremsato

Der tilkendes ikke erstatnlneo

di-htro nro 11....11 fru D:.l~ny Christiansen"
2~'\re~l 4350 ID (I
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Do.hele p3.rcellcn or:.fattas 'lf bcstOlllr: ,:,lsen 1 natur-

frccn1n~slovcns § 25, stk. l, og d~ tilladelse til bebyeg31se
i~~e ses ~eddelt, t1lk~nnes ~er ikke erstatnlngø

"'lry 3\:).: t» 9

:i'.ltr. nr. 11,(JA, (JA, l~, Str3.n'.'by ...F:lrsø komu:W1Øo

Areal 5,1 ha.

~rstatnlne er rraf~lcet.,
Sqe 4q

L'ltr. nr. ~, lIS, lt2, 1m og 1)&,~ro:ll 14,0 ha,

( 4Il udeår), Ol'lf D~;JI; Jøranseno

~jeren har opcjort s1t erst~tn1neskr~v s~ledes:
"Arealer udenfor værdlbcGrænsende inoskrænkninger

1 byggeriet (n~turfredn1ngslovcns § 2 og § 25), oao 3,5 ha
(ca. 20 byggegrunde a 1750 m2),
20 grunde a 10.000 ler Q

-.. øvr1ee arc~ler
C~. 11,7 ha a 3.000

kr. 200,000

32,009

.,

kro 235000018

Det bel::crkes, at oatr o nr. lIS er vurderet sammen mod

matr. nr. ~ og suledes oesc. under~1vet 1'llldbrugs)11gt,

jrr" 13.ndbrueslovens § 2, og at det san~lede are'll ifølge
land1nspe~tøroplysnlne .'ln(~ra~er 14,0 h:l, ikke som i.1.t ejeren

Udregnet 15,2 hao Dispensation efter naturfredn1neslovens
§ 25. stko l kunne .na.>ppe forventes r.je~delt af kultur-

ministeriet oe ~vnet v1lle ikke have ~is~cnseret fra he-



>,

stec:l::!elsen 1 n:lturfredn1ngslovcns § 25, stko 2 t bortsot fr3

den østilee eel ~f ~~tro oro ~ og l~ø Ifølge oplysning fra
13.nrinspektør ligger ca. 11,5' ha i.lf ejenc'oIr.J:·ten indenfor de
nævnte byeeezoner, ne~ens rest~np ca. 2~5lk~,er frio

Urr~er hensyn tIl ,at arealerne 11~ger u0enfor de 1 byg-
n1ngsvcntæt::ten u~l3.ete sOt.1::1erhuSområderll til lt en del -;.,t

~) arealet er un~ere1vet 1~n~bruesp11et, til den l1ge nævnte
begrænsede I1~u11ehedfor '~1spensatlon efter n3.turfradn1nes-, loven og til saecns øvr1ee oplysnineere fastsættes den
s~~~111ede~rst3.tnlne til

SiJ,g 59
M~tro nro lh, l», l~, ~~ areal ?,6 ha~ 10et 00g bemærkesw

at en mindre (lel af i.tJ'l, ikke un(1er!~ives fre~nlng61

-',

Ejer: Værkfører C~rl0 Iverseno

Cjeren h'lr, efter at frodnlng3bcstammelsorne hJ.r været
ham rorclagt~ udtalt, at h3.n !Y..ke ~/il kræv~ orst':ltnlngp

s':fremt der 1 fredn1nGsbcstem~elserne vedføjes føle~nd8:

"I At ma.n fr.:lfrednlngsnævnets slc1e bokoster opret.:...
holclelsen ~f ~en nuværende t1lstand mohoto bapl~ntnlng og
anden vGd11geholdelsap som er oætalt 1 frednincsbestet~elserneg

II A t p[ltalerotten tillæeges str:lndby"",Farsø kommune
1 forbindelse rr.edfrednlnGsnævnetc

III At der 1 forbindelse ned fredn1ngsbestemcelserne
på matro nro lht l~, 1~ oe ~ tlaglyses~ at der ingensinde
m3 åbnas for offentllc ad~ang til de nævnte nuære, li3csom
der ikke m5.føres offentlice veje (lvcr ,'lrealeto II

\
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\

=- 36 -
I(1et bc~:~rkes, at nævnet 1 s 'l!.lri:.d n::c(i andre fror:n1ngs...

myn(11gheder 1 cet omf~ngt der ~ctte være r1~ler hert11~ vil
virke for!) :lt ~en nuværen~e tl1st.::mf oprctho106s på 'lroalcrnoil

herun~cr SØCC at h1nrre~ at hodeare~lcrne cror t1~ med selv-
s~lede træer og buske ~ oe .1.t (~er ikke ved kendelsen er t111ac;t

off~nt11ghecen fær0selsret over ejerens ~re~l~ flnros der
ikke at bur(1e tilkendes ejeren erstatn1ngo

Matro nro ~S)A.3.eeJakobsen (:J.. udgår)o Kun et ubetyde11et

hjørne af ~ undergivas bogr~nset frodningo

Erst~tn1ng tilk~nces ikkeo

§...aR 7..p-"

Hutr" nro 41".1 Peter Cl~usen :aelseno {l~ u<~e0.r)o

Arealet er 1 sin helhed bellegende incenfor vej ~ og
skovbygeo1in1e oc un~ere1ves kun ~~grænset fredningo

Erstatning tilk~ndes ikkeo

Matr o nr a l+Ul Ertbølle ~ Kaj Lundo

Det :lre,~l'J som W10erg1ves besrænset frednine~ er 1

sin helhod be11egende indenfor vej= og skovbyeeel1n1eno

Erstatnine tilken0es 1kkeo



"

S 'lC'. • .1&.1_

Hlt.t"o JU'o ~'9 'l1'E'o.l C:.l'3 2\)0' nal) EGon NortensenQ

LJeron hJ.r kræv~t 1 erst:ltn..tng 4<a"ooo k.rO$) idet han

har ~nført~ at hun ved frednlnecn ~rskæres fra at bort=
sælge mindst 6 særdeles velegneåe erunoe til sommerhuse>;)
Han har herved ptipeeet\) at Lomn:uncn h:~r solgt erunde Uo::>

nlddelbart øst for heromh~n01~de cjendomo
:;jercn har honstillet\) :lt det 111:Lel;gale hus (side 15'J

t111a0es bibeholdt for ej3.rens levetid modi) 3.t det n:.ales
I:led r::ørke farvel' (soliznum eller lienende}"

\
Af ~rc~lct ligGer c~v l~o ha søvæ~ts strQn~f~ednlnes=

lovens ~ 25~ stk" L) mNlens rcst:l.r'J'lll?tt) f~3.o 11]0ha~ er

f I ~L Dispens:J.t1on fl~3 kul turmini.s'tcr-let efter, naturfradnlnes .....,

lovens ~ 2511 5 tI..o lo kurJ.l18 nappe f ol"'wer:.tet'i u

LTstatnincen fastsættes t11 80000 krv

3s2 11.:1

:k4 I~
~...a:;
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ljere: ~o Lund Jørensen og EoVoJørg~n3eno
.,jerne h'lr på erundl:1g af e'en tils':3nr'te ekstrakt 3.f

frednin~5kcn(lelsen op~jort r:eros erst'l.'Cnlnes1{rJ.v s:'lledes:
fa

.:lo 1jerne 'lfslt2.-res fr1. .'it s21ee C'io 30 sOF.L:cl'huseru.nde

på m'ltr", nro (,9. og cen sY0vcstllze del :J.f t::'.ltr., ar" l~o

~rst~tnln~herfor~ 30 ~runde
a 100000 kro 3000000 kr.o

bo For-eævcs :1fholdte ud~lft~r til
l.ul<'llnspektør og :1ovok1.t 100000 ti

~o Erst3.tnlne for reducere(le ud",,·

stykn1ngs~ulighec~r for (~en nord ....

vestlige ~el 3,f lU.'ltX'" nro 15.!l , her""

unre.r sorv1tatpt~læg OLl bebyggelsens

udformnlne 1000000 II

d~ ~rstatnlnei :1nle~nine af~ ~t

l~n~bruesejennommens stu0hus og uO=
byeninger 11rJ(eclå LUXlcres eller he"",

nyttes til J.n~et forrr~l
lalt loo~ooo n_~""uoolor'_.""" __

laIt 1:.""1 k (1).1.....00000 ro

Foreløb13 bemærkes~aå d~ at frednlnesbestcc~elserne
ikke inrleholc.er forbud morl ænnret J.nven(lelse .li: cks1sterenc1G

by~nin~:erne k:ln forventes till:ldt o

Af' .1.L"c~:iletorr.f3.t tos C3. o 07)'7 ha af n'l t:lrfro(1nineslov'Jns

~ 259; stl:019 oe c'ispens:ltion kunne næppe fO!'Vclll~s mecCelt
.J.f ku.ltuxfnin1sturlet.c' Det P<l. kortet ued sll:rlverlng viste
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Under hensyn til den betydelige fordel ejerne
har opnået ved efter frecning8kendelsens indhold

a't kunne t":~asælge sommerhusgrunde indE'lnfor et 1=

Ø~Irigtfredet areal findes erstatning for fredning

af' matr o nr o l~~ ikke at bu?dE\ t11ksnO.es o

Ved erstatni.ngsf:istsættelsen tages hensyn 1",

Øvrigt tl1~ at ejerne = såfremt landbrugsp11gten
ophæves = har mulighed for at frasælge en parcel

med de nuværende landbrugsbygn1nger~ ligesom de·t

tages i betraetn1ng~ at den ikke fredede del af

ejernes areal = matrø nro ~~ 61 og del at 15i -
må torvent0s at stige 1 værdi som følge ar fred", n1ngeno

Efter alt det forel1geende, herunder at

bygget111adelsG - ej heller tor helårshuse = uanset
rredn1nessagen~efter nævnets skØn ikke kunne ror~

ventes meddelt f'or matrc nro 6S! fastsættes den sam....

lede erstatning til
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12,
... n.

lhtro n.ro tt'IJ lbs ~ caØ 8~1. ha~ ~h.rle Louise Dornovl11e

de 1:1 Cour",
Un""er hensyn till) at hele ".lrc"·:l'?t omf"lttes af sli:ov·""

byegelln1en~ nJ.turfro{~!lincslovens !:J 25, stt u 2'J oe en (lel af

lrcalet derhos "Ir vQjbyggelinienv naturi're{1nlneslovens § 25,
stkø 4v og en Inln(lredel :lf bestclI:.lY-elsen 1 n·.ltu.rfrcf.nines ....

lovens § 2~ stko l, og til ~t dispensation kun i bc~rænset

oD.:fang l~unne forventes rnecdelt oe idet en cel II 3.realet ikke

skønnes byg~ce3nett f~sts~tte5 ~en sX[~ledearst~tning til
160300 lr.ro

hl'1atrQ nrØ lr~arealet ca" 19) hav frl!o Iledda Sooemanno

(~ udg:lrL

Ingen r.el 3.f arl1alet omf3.ttes '1.[ n.'lturfro0n1neslovens

byt;gcllnlebes terr..melser o

~rst~tningen bestamrres til

§..ap; 14.p.

I·L'ltr" nro cJ!5)
areal C'io 3~4 hao

;"'9 lod~ ll~~ l"rlvill1et Dren~eforbW1d ~

Unr.er hensyn tl1v at ar2alot i sin helhed 11~g8r søværts
str';indfrodn1nes11nlen og til\) .l.t 3.n..~alct l~Cin .1.nvenc1es som

hietiIi tilhf'11reS c1er 1l'"Jw ~:,rstatningo



....40 <.">

C;j~rlnden h~r ...,.efter ..it ekstr:.!.kt af ken('elsen h:lr ~et

,I..'
h'lV0e p5.t:i..nkt it ~øge t1113/~else t:11 'it opføre et sorame:t'hus

på p·.H.·celleno :Ja (!Emnc er f o:;:."syne t mec b<tjt J.ccl1cGn ville cn

8ebyg8,else ll:2sten kwme S l\:ju.les o

3dtion kunne næpr:e forventes L~ed(le~tu

8rst~tnineen fasts~ttes ~11 10500 lt:r 'l

1 e. "1.re·21 C3.r; 2~'+ ha_O"' ....~
J

',r ?IJ) .a n 'I 2 In
".... tl ~~.~~

t.1It ca" ~6 l:vi,
~J :li

Hatrv nro

Ejere: Gunn. ..'U' Sageno

.Ejeren 113.1' hræ'\iet .i erstatning 300000 kr"

H:.<.nll:l.r ..ll'.J,"ørtr; ::..t (~en jJ~e frerlede del ::lf !:l3.tro nl"o

J2.&bliver uden vej!"o1"blnoe13el} og at det ef':~er fredningen

vil være uc'leluJ;,.ket .11. s..clgc l:.latr", nr., 12·t til sonm:erhusbe",

byggelseo .ejeren lnr oplyst\! '.it kØbesucanen for re to r:13tro

nreo var 1450000 kr.o') forC'elt IHed L5oouo kru f'or huset og
50000c l~r<' for hvert :lf (le to l1l3.tr- c, nre l,

Af ~re~let omf~tte~ eau l~o h~ 2f skovbygeelin1env
naturfreonlnesloven~ § 25~stko2~ meden~ det resterence

~real~ ca 2v6 hav ikke omfattes af naturfredn1neslovcns

byege11n1ebestewmelser~
Den sc.:L:':ledeer;:;:i;,atnlng f2stsættes tl1
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Sag 16 es
M~tronr~ 12~, areal Cao 4,4 h~, Joh~nnes Andersena

Under hensyn til cen på ejendommen tin~lyste servitut om
forbud mod y~erllcere bebygeclse og til ~en for~el, ejeren h~~
opnaet ved bYEzetillaoelse indenfor ('letnu fredede ornrilde~
findes ~er ikke at burde tilkendes Grstatll1ngo

Sag 12, udgåro

S3.g lBa

lw1atr.., nro 12S, C:l .. 0,6 ha~ Axel BrUlJllo

Unf.er hensyn til, at p3.rcellen 3.11erede er bebygget og
iøvr1gt i sin helhed ligger søværts stranf.frednings11n1en,
findes der ikke at burde tilkendes erstatn1ngo

.2A~ 2o(J

Matro nro 1.3S, cao o~4 ha\) Harald Jenseno

Da p~rcellen er bebyggatt og ~en overvejende ~el ~
arealet ligear søværts stran~tredn1ngs11n1en» findes der ikke
at burde t11kenoes crst~tn1ngo

§ag 210
dMatro llro 13-, cao 0,6 har Svend BæyJ{e 015eno

Ejeren har p~st:et sie tilken~t 1 erstatnine pr1nclp~lt
2ge4oo kro~ subs101ært 200000 kro



Han h3,ranført, :lt grunden» 50880 m2
1) er kØbt ved sitøde

af 14e juni 19609 ~ltså på et tidspunkt, hvor frecn1ng xr
oora~et ikke var pi tale og pu et ti~spunkt, hvor uostyknlne
og bebyeCe1se mec. to sommerhuse klume h:lve run~et steds Ejeren

h~r frcEhævet, at vilkuret for den ~r nævn~t meddelte bygge-

till:ldelse il om forbud n.Oo yderlieere bebygeelse, er et v1l"",
,~ k~r udover ~et s~~v~11ze og 1~~e kan fratage ejeren ret til

erstatn1ngo Hertil kommer9 at der ved kancelsen sker betyde""

••

I

,

•

liee ln(~sl~rænkninger1 ejen00r.1Sretten løvrlgto

Det princip:lle erstatningskrav er u~regnet som erstatning
for mistet adgang til s~lg af l grtUld a 2940 m2 a lo kro~
eller 290400 kro

~1~H'hensyn til dell subsidiære p~st:ind har ejeren .:1nførtt

at vær~len af arealet med sommerhuset skønnes at an~rage Cao

600000 kro~ hvoraf Cao 200000 kro er ejerens udgift til byg=

geriet, idet 3.zoea13tsværcl1il· s:1fremt råd1~heden over .1oroen

var fri, villa ~ncrage 58~300 kro (5880 m2 a lo kro)vmedens
Værdien for grunden nu ~ fr~set det pustående hus ~ ~n0ra~er
eao 400000 krø (nom11g 60.000 kro + 200000 kro for huset)~
doVo90v~rdiforringelse Q~e 200000 kro

Unner hensyn til (len $<..vr:.l.1gebegW1st1(;else, ej-3ren har
opnået ved 0en meddelte bygeetl11adelse og til cen nævnte ting=
lyste 0eldar~tlon\)fin~es (ler lklre eruncll3.g for at tllken(~e

erst3.tningo

SQ:g 220

11:J.tro nro l~li :lreal Quo 073 ha\} Søren :aalseno
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Idet grwlden ikke k~n yderligere bebyeeesp findes der
ikke, n&.r henses til de for(lele~ ejeren h'ir opnået ved :l.t h.9.ve

sommerhus 1 et 1øvr1gt frecet are.9.1,~t burde tilkendes erQ
statnlngo

§iaz 23Jil.

t~tro nro 15~~eao o~9 ha~ AoCoHessellundo
Ejeren h~r krævet 80000 kro 1 erst~tnlng for værd1=

forringelse ~f srundenQ

Når henses til den værdiforøgelsat som grundens pla=
cer1ng indenfor et iØvr1Ct frecet område ~U antages ~t medføre,
findes der ikke erundl~g for ~t tilken~e erst~tnlngo

Sag 24Q.

M~tro nro l~~ areal CUQ o~8 ha~ H@ El1ung Jakobsene
Ejeren har 1 sY~1velse uf 270 januar 1J68 gjort ind~

vending imod Naturfredn1nesforeningens p&st~nd om, at kyst=
skr~1ten ikke må ødelægges med trapper og 11gnendeo Han har
anført, at han ifølge dokumentp tinelyst 2le> april 1)65 har
ret til at benytte en på matr" nro .13!. etableret trappe til
færdsel til stranden og, hVis denne trappe skal sløJfe9~
mister ejeren nu sin nlrekte adgan~svej til stran0.en, ~a
kystskrænten er s~ stejl~ ~t den ikke kan forceres til fo~so
S&fremt trappen ikke kan bibeholnasp vil ejeren kræve

\erst3.tnlngo

Idet kendelsen alene in0eholder forbud mod fremtidig
etablering af tr~pper på kystskrænten og s:ledes ikke h1ndrer



benyttelse ~f den eks1sterenrle trappe o~ 1~ot yderligere be-
bYCgo1se :~f Brun~en~ nar 1 sin holheo lj.geer søværts strand-
fredningslln1en, muttM anses udeluklcet, f1n~es orstatn1ne
ikke at burde tllkcnoeso

, .ioæ 25:...
~mtru nr& l~'j l~~ aae 0,9 ha9 U. Dugge VogGero

~jeren har 1 l:·.ghad med de øvrIge lf.)ose j ~rti hat't f.evnats

uilkast t j l frodn',ngsbestcmL:.clserforelagt med lll1fI:ooning om

på gru.ndla~ heraf .i.t fremsætte sine oV'entuelle bemærkninger

og sit erstatn1ngskravo

,
Ifølze dette ud~,$t v~r nævnet sindet ~t tillade upførelse

af et s~iCerhus pu matrn !UJo l~ i tilslutning til de t111a~te
hllSti på PJla.tr.., nr, 1;1\0

Et'tf.r el1cell~ vO'~ering 1 nævIlC'~ h~'" nævnet imidler.t1d
hfundet~ a.t en pl.'lcsring 3.f ot hus på m@f,rø tre 17t, søm er €ox,,"

skrån;.ne, som se$ langt omkrinfh i modsætning til det på kor\,~t

skraverede areal a.f :natro nr () l~~ vil virke sktmlmend·j 1

lancskn.beto Hævnet lru.nne horefter ikke tl11:.lde be'b1gl,r~lse af

mat~~ nl·o l~ og unoe~rett~de1 skrivelse af 310 m~rt3 1968
ajeNn herom t.ed opfordring til på gruncllag haral' at fremsæ,;te

•

" ti'

ersta.tn:tngskrav <>

Bjaren har herefter 1 skrivelse af 4~~pr11 s.å. krævet
1 erstatning 24~oco kro for fredning med bYGgaforbuda Ejeren

har honfJlst til~ at mutr (J ro" o l~ ,;, sag 22 C~ sc.mer en mlndru

ae d~rltgere beJiggende grwld~ un~er frednlngssaeens eangj ~r
solgt for 24000c kro
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Un~er hensyn tIl den fordel~ ejeren opnår ved at have
sommerhus beliggende 1ncenfor et løvr1gt fredet o~~åde, finde8
samlet erstatning at burde till:::endesmed 4..800 kro

Siig 26, udgår.

- .... g .....

Samlet erstatning:kro 113 G100

Erstatn1nserne udbst~le$ til ae foran 2nførte ejere, da
1kke anore h~r e1vet mØde oe r~e~sat krav.

ErstatnInesbeløbene forrentes med 6% &r11g fra kende1sens
datø oZ udredes sam nedenfor fastsat.

Uanset at ken~elsent Jfr. naturfrednineslovens § 19, vil
være at forelæege Overfredn1ngsnævnet, f~1tager dette dog ikke
d$ i de påeældende ejen~omme interesserede, der måtte have

indsigelser mod kendelsen, at 1ndb~1nge denne for Overfrednlngs~
nævnet, ~lyropsgade 22 t København V, lnQen ::inkefrlstens udlØb"

Kendelsen tlnglys~s som servitut på de nedenfor ~nførte
ejendomme med prioritet forud for t1011gere tinglyste hæftelser,
idet dog tidligere tinglyste lovbestemte fortrlnsrettigheder
l'espekte.t'eso

Pataleret tillægges fredningsnævnet for Aalborg Aretsråds-
kredS, Strandby-F~rsø komrr.une og Dumnarks N~turfredn1ngsrorenlng
hver for sie samt for su v1~t ang&r aroaler. som omfattes at

naturfrednlneslovons § 2, stkøl, till1ge Natlonalmuseet$
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Thi bestemmes:

Ejendommene, matr CiI nr o 1.st~11Si' 1~, 6lA~ fJ!, lstfl ~, llS,
1+Qf; l!!lf)1)&,,111, 1~, 1.2, lfJ1" 4!-, lt1J) ltIl, ltSltl ~~ (y4~ 1~, .tJ.,
13h, rfAfJ c;., l04~111., 9'-, l~, 12.&,12!.~ 12~~ 13S, 13!.f)1;.Q.,

1#, l~, 1,-1.og lsh Ertbølle by samt matro nrQ l.t, lå og IH.

Gunderupgård, alt af Strandby sogn, og parceller udstykket
herfra den 200 Januar 1966 og senere, underg1ves fredning SCD

foran bestent og som afgrænset på vedhæftede korto

I er~tatn1ng uobetales til lodsejerne de foran anførte
beløb, 1alt kro 1130100
tilligemed renter heraf, 6% årl1g fra kendelsens dato til
betaling skeret

Af erstatningerne udredes tre fjerdedele af statskassen,
medens ~en resterende fjeroedel udredes ar Aalborg Arntsfond
og de 1 amtsrådskredsen beliggende kØbstadskommuner etter
indbyggerta.llet 1 henhold til den senest offentliggJozote

;fo1l:atfJl11ngo

Co Pø Sch1erbeck

Ernst Vadg&rd ilo Krebs Hansen

·~\t~~~~~
// ,

>

~
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FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMTS SYDLIGE

FREDNINGSKREDS Aal.borg, den 21.september 1984.
15/811 •

KONG HANSGADf. 1a 9000 AALBORG Modtaget Ifrednlngsstvrels~
HF IOBI12 70 11

Journal nr.

2 ,. SEP. 1984
Farsø kommune,
kommuneingeniørens kontor,
9640 Farsø.
vedr. matr. nr. 15 c Ertebølle, Strandby. - OpførEl.S2 af fri-- . .

'tidshus på 70 ~ på areal omfattet af Overfr~dnLngsnævnets
- -kendelse af 17.december 1969 samt af strandbesKyttelses-....

linien. Deres byggesagsnurnmer 4084.-----------------------------------------------------------------
Under-henvisning til Deres skrivelse af 29.aug~st 1984

og det u!1der besi.gtigelsen den 15.marts 19134 passerede god-
kender Fredingsnævnet herved, at der opføres et fritidshus i
overensstemmelse med fremsendte tegninger, beskrivelse og be-
liggenhedsplan. Godkendelsen er betinget af, at det 2ksisterende. .
sommerhus og den tilhørende gæstehytte pA fjordskrænten fjernes
senst en måned efter meddelelse af færdigattest. Garagen ved
foden af skrænten bibeholdes på vilkår, at porten males i en
farve inden for jordfarveskalaen. Bebyggelsen forudsætter en-
elig godkendelse fr;"tam1-et i henhold t i l by- o:J l I tidzonelovcl1.

Ovennævnte 00c1Lende]c:e, der pr en di c,penc:al'on 1 meclf~H'
uf naturfredningslov':?ns § 46 og i. mr:,ofør'-'F § )L~ ; rel OverfY't:>I-
ningsnævnets kennelse af ]7.12.69, kan efter samme lovs § l)F3

indbringes for Overfredni.ngsnævnet, Amali.poade 7, 125G Køben-
havn K., af den, der har begæret Fredningsnævnc>ts afgørelse,
Fredningsstyrelsen, NordjyllQnds amtsråd, Farsø komm~nalbe-
styrelse og Ddnmarks Naturfredningsforening.

Klagef.risten er 4 uger fra den dag, afgørelsen er med-
delt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før klagefristens udløb.
Er klage indgivet, må tilladelsen ikke/~d~yttes, medmindre den
opretholdes af Overfredningsnævnet. Nærv~ende tillade~e bort-,
falder, såfremt den ikke er udnyttet inpe!l 5 år fra dato.

• ..~ •• <11': r-r .. , ... ~
I _." .'!
E.Bruun de Neerg~rd .

•Til orienterint, idet der vedlægges kopi af bilag 16.
~rednlngsstyre sen, Amaliegade 13, 1256 København K., 2 eksempl.

Amtsfredningskontoret. Jr.nr.8-70-52-1/5-l-84.
Nordjyllands Amtskommune, teknisk forvaltning.
Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksberg Runddel l,

2000 København F.
DN, v.jfru Tove Smed, Nørrpgade l, 9681 Ranvm.

g'.Hessellund, vesterbrogade , 9631 Gedsted .
Bilag. E.Druun de N~ergaard.

_____ .... ~.·:r.:tJ.·~ '1 •
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...--.... FR~DNINGSNÆVNET
FOR Nt>RDJYllANDS AMTS SYDLIGE

... 1FBEDNINGSKREDSWianrne Torv 6
Xl9Q)CO(~~lCl " 9000 AALBORG

TLF 10BIXY<~X

Modtaget I
Skov- og NaturstyrelsetL..lsen

1 O APR. 1989 REG. NR. ~?11

Aalborg,den 7. april 1989.
Journal nr.

10/89
127111

Farsø kommune
Udvalget for faste ejendomme
9640 Farsø•

•
Vedr. j.nr. BYG 4213/ 176 T - matr.nr •
--------------------------------------- -----------------------------. 6 d Ertebølle by, Strandby.

Farsø kommune har den 30. marts 1989 t_ til fredningsnævnet frem-
sendt kopi af en skrivelse af 21. s.m •. til Erik Lund Sørensen,
Arslev, som ejer af matr.nr. 6 d Erteb_~ølle by, Strandby sogn,
hvorefter ejeren i medfør af byggelove"ens § 18 stk. l påbydes
at afppærre eller nedrive staldbygnin~,g og stuehus på ejendom-
men, idet det er tilkendegivet, at dis~se foranstaltninger i
medfør af § 18 stk. 2 evt. vil blive U-udført af kommunen på eje-
rens bekostning.

••
Kommunen har anmodet om nævnets udtale else under henvisning
at ejendommen er omfattet af overfredr~~ingsnævnets kendelse
17. december 1969.

til,
af

Af kendelsen fremgår, at der ikke i d~et fredede område må ske
terrænændringer, foretages yderligere bebyggelse eller opsæt-
tes hegn eller andre udsigtshæmmende 2eller skæmmende genstan-
d I kendelsen anføres endvidere: ". H se . de. ...•.•....... U ln en

for fredningsamrådet må, for så vidt --angår det ydre, ikke ændres
u d e n f re d n in g s næ v n e t s s k r i ft l ig e g o d ~<.. e n d e ls e. • •••••• "

el
Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN 1i.III/Jf-t?t?p/
Akt. nr. '1

Uden at nævnet skal tage stilling til, om der i byggelovens
§ 18 stk. l indeholdes hjemmel til at 'meddele påbud om ned-
rivning, eller om et sådant påbud - ~~fremt ejendommen er un-
de rg i v e t iandbrugsplig"t-"~ e r :i over..enss.::·bemmels-e"me'd'lan'dbr ug 9'1.0-

ve~s § 8, skal nævnet bemærke, at fr~dningskendelsen ikke



" , '.'~~
r~,

I.
I

ses at være til hinder for en nedrivning af bygningerne un-
der forudsætning af, at der ikke i forbindelse hermed sker
terrænændringer.

~1
, '.Jl~J
. !

l
J

Derimod findes en afspærring i form af hegning at måtte
forudsætte fredningsnævnets dispensation fra fredningsbestem-
melserne. Ejeren bør derfor gøres bekendt med, at hans valg
af dette alternativ i kommunens påbud kræver en dispensati-
on fra nævnet inden foranstaltningen kan iværksættes.

• ~ts.e Jens

,

Til orientering.

:

Erik Lund Sørensen, Silkeborgvej 871, Arslev, Brabrand.
Nordjyllands amtskommune, Landskabskontoret, Niels Bohrsvej 30,
9220 Aalborg øst.

~Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm.
Jens Erik Bangsgaard, Kærsgaardsvej 21, 9681 Ranum.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.

Jens Nielsen, Plantagevej 19, 9230 Svenstrup.
Johs. Madsen, Kirkebakken 15, v. Hornum, 9600 Aars.
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REG. NR. o y? II. 000

Aalborg,denll. august 1989.
Journal nr. 36/8 9

127111
Modtaget I

Skov- og Naturstyrelsen
1 4 AUG. 1989

Jørn Torp
Kærgaardsvej 18,
9681 Ranum

Vedr. matr.nr. 9 c Ertebølle, Strandby. - Ombygning af be-
boelseshus beliggende på areal omfattet af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 17. december 1969 om fredning af arealer nord
for Ertebølle.

Under henvisning til Deres skrivelse af 13. juli 1989 og besigtigel·
se den 9. august 1989, hvoraf udskrift vedlægges, godkender Fred-
ningsnævnet, at ovennævnte ejendom ombygges i overensstemmelse
med de fremsendte tegninger og de under besigtigelsen meddelte
oplysninger. Det er en betingelse for godkendelsen, at murværket
udvendigt forsynes med en hvidgrå eller svagt gul farve •

Nævnets afgørelse, der er truffet i henhold til fredningsken-
delsen, kan i medfør af naturfredningslovens § 34 stk. 2, jfr. § 58
stk. 3 - 7 indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm, af ansøgeren, ejendommens ejer og bruger, SKOV- og Natur-
styrelsen, Nordjyllands amtsråd, Farsø kommunalbestyrelse og Dan-
marks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb.

Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af klagemyndigheden.



Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år fra dato.

• Til orientering + bilag 9

•
t-Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm.

Nordjyllands amtskommune, landskabskontoret, Niels Bohrsvej 30,
9220 Aalborg øst.
Farsø kommune, 9640 Farsø.
Danmarks Naturfredningsforening ved Jens Erik Bangsgårds, Kær-
gaardsvej 21, 9681 Ranum.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
Jens Nielsen, Plantagevej 17, 9230 Svenstrup.
Johs.Madsen, kirkebakken 15, V. Hornum, 9600 Aars.

e
e

•



Fredningsnævnet
for Nordjyllands amts
sydlige fredningskreds

• Tinghuset,Gammeltorv6
'000 Aalborg,TIf.0812 7111

Lt71(,OO

Aalborg, den 18. april 1991 .

Farsø kommune
Teknisk forvaltning
Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø

Vedr. sag nr. 13/91 - matr.nr. 6 d m.fl. Ertebølle by, Strandby.
- Genopførelse af stuehus på areal omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 17. december 1969.

I Under henvisning til Deres skrivelse af 1. marts 1991 skal herved
meddeles, at fredningsnævnet kan godkende, at der på ovennævnte
ejendom opføres et nyt stuehus i overensstemmelse med det
fremsendte tegningsmateriale med de ændringer og tilføjelser, der
er aftalt under besigtigelsen den 4. april 1991, hvoraf udskrift
vedlægges.-

•
Nævnets afgørelse, der er truffet i henhold til fredningsken-
delsen, kan i medfør af naturfredningslovens § 34 stk. 2
indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm, af ejendommens ejer og bruger, Skov- og
Naturstyrelsen, Nordjyllands amtsråd, Farsø kommunalbestyrelse
og Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger. Er klage indgivet, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes af klagemyndigheden.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Sortsøe Jensen
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Ar 1991 torsdag den 4. april kl. 10,30 foretog fredningsnævnet
for Nordjyllands amts sydlige fredningskreds besigtigelse i

sag nr. 13/91: Vedr. matr.nr. 6 d m.fl. Ertebølle by, Strandby. -
Genopførelse af stuehus på areal omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 17. december 1969.

Sagens akter var til stede.

Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det
amtsrådsvalgte medlem Jens Nielsen og det kommunalvalgte medlem,
Kaj Wisti Lassen.

For landskabskontoret: Per Hounum.

For Farsø kommune: Eva Hald og Lars Højmark.

For Danmarks Naturfredningsforening: Due Hansen.

Ejeren, Hans Jørgensen, blev antruffet.

Hans Jørgensen oplyste, at ejendommen er en lanbrugsejendom med
et jordtilliggende på 17 ha. Det nye stuehus er på ca. 130 m2.
Det gamle var på ca. 60 m2 .

Nævnsformanden bemærkede, at fredningskendelsen forbyder ny
bebyggelse, men at nødvendige landbrugsbygninger kan opføres med
nævnets censur.

Eva Hald ønskede et mere traditionelt præg og pegede bl.a. på det
foreslåede tag og udhæng.

Hounum oplyste, at Jordbrugsdirektoratet i 1989 krævede samtlige
bygninger nedrevet og stillede krav om, at ejendommen ved
ejerskifte blev sammenlagt med anden landbrugsejendom.

Jordbrugskommissionen har imidertid den 15. juni 1990 tilladt, at



tt der må opføres nyt beboelseshus, og at ejendommen opretholdes som
selvstændig landbrugsejendom. Kommissionens skrivelse af 15. juni
1990 fremlagdes.

Han fandt, at der reelt var tale om et sommerhus, og at huset i
henseende til fredningskendelsen måtte anses som en ny
bebyggelse. Han pegede i den forbindelse på, at der på
ejendommens areal var alternative placeringsmuligheder.

Due Hansen kunne anbefale det ansøgte under forudsætning af, at
der er tale om en landbrugsejendom.

Nævnet voterede.

I Der var enighed om, at det må lægges til grund, at der såvel i
henseende til landbrugslovgivningen som til fredningskendelsen er
tale om en bestående landbrugsejendom, hvorfor nævnet ikke kan
modsætte sig, at der opføres et nyt stuehus til erstatning for
det nedrevne, og at nævnet alene har kompetence til at censurere
projektet.

Nævnet gjorde de mødte bekendt med sin opfattelse, og der
opnåedes herefter enighed om følgende:

• 1) Stuehuset skal placeres 5 meter fra udbygningen således, at
stuehusets længdesnit flugter med udbygningens spidsgavl.

2) Begge bygninger får samme taghældning og begge tage forsynes
med tagdækning af samme jordfarve, efter nærmere aftale med
bygningsmyndighederne.

3) Stuehusets gavle opmures til kip og stuehuset hvidkalkes
som udbygningen.

4) Der må beplantes omkring stuehuset efter nærmere aftale med
landskabskontoret.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen



FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg.
TELEFON 96 30 70 00

REG. NR. Yl n· 00·

Aalborg, den 26.06.97.

Nordjyllands amt,
Landskabskontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
9220 Aalborg ø.•
FS 21/1997: Ansøgning om tilladelse til at anlægge vej over matr.nr. 9c, 9g og ge
Ertebølle by, Strandby, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17.-
december 1969.

(Amtets j.nr. 8-70-51-3-809-0006-97).

Ved skrivelse af 15. maj 1997 har De på vegne FDF/FPF, Års kreds, ansøgt om tilladelse
til at etablere en vej på ca. 220 meter over matr ..nr. 9 c, 9 g, og 9 e Ertebølle by, Strandby,
som adgangsvej til kredsens hytte beliggende neden for kystskræntetn på matr.nr. ge, 9
g og 10 d.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 20. juni 1997. Udskrift af besigtigelsen
vedlægges. .

Vejen er nærmere projekteret med en kørselsbredde på 3,0 meter og 0,5 meter græsrabat
i begge sider. Vejen opbygges med 30 cm bundsikringsgrus og 15cm mekanisk stabilt grus.
På de første 160 m lægges vejen i terrænhøjde +- 0,5 m og derefter graves gennem
skrænten indtil ca. 7,5 meter under terræn ned til hytten med et maksimalt fald på 150
0/00.

Skråningen udføres med et anlæg på 1:1 og sprøjtesåes med græs.

Det fremgår af sagens bilag og det under besigtigelsen oplyste, at der ved udstykning af
ansøgernes ejendom i 1936 blev etableret. en vejadgang over stamejendommen, matr.nr.
9 c frem til kystskræntens top, men at denne vejadgang i en lang årrække ikke har været
benyttet og nu er fuldstændig tilgroet, ligesom der ikke sås nogen forbindelse fra denne
vej ned ad skrænten til hytten. Den faktiske adgang til hytten er gennem nogle år sket
ad en eksisterende vej over ejendommen matr nr 1 bq Gunderup by, umiddelbart nord
for fredningsgrænsen.
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Den nu ansøgte vej vil forløbe parallelt med denne vej, men umiddelbart syd for fred-
ningsgrænsen. Af en skrivelse af 9. december 1996 fra Farsø Kommune til advokat
Bindslev fremgår bl.a.: at den nu projekterede vej ikke på noget sted må have en stigning
på længdeprofilet, der er større end på den eksisterende vej nord for fredningsgrænsen.

\

Nævnet kan ikke tage stilling til, om den oprindeligt udlagte vejadgang måtte være
bortfaldet ved frihedshævd. Efter omstændighederne kan nævnet godkende, at den
etablerede sikring af kystskrænten oven for spejderhytten med pæle kan opretholdes.

Da det projekterede vejanlæg vil betyde voldsomme indgreb i form af terrænændringer
i kystskrænten og langt ind i baglandet, særligt under hensyn til indholdet af Farsø
kommunes skrivelse af 6. december 1996, kan nævnet ikke dispensere til det ansøgte. Der
er herved henset til, at fredningskendelsen særligt har haft til formål at sikre mod indgreb
i kystskænten.

Fredningsnævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens paragraf
50, kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
Fredningsnævnet.



REG.Hl 41/1. 00
Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 12. 06. 2000
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~ W'1 d/1wvg 101 v du -& ~?r 14.7 Jooo

FS 23/2000: Tilladelse til etablering afvej, holde- og vendeplads på matr.nr. 9 c, 9 g og
9 e Ertebølle by, Strandby, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17.
december 1969 om fredninK af arealer nord OKErtebølle.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Nordjyllands amt,
Natur- og Miljøkontoret, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg ø tilligemed udskrift afnævnets
protokol.

Sortsøe Jensen

l. Egon Skjørbæk
2. Inge Eriksen
3. Farsø Kommune
4. Danmarks Naturfredningsforening.
5. Danmarks Naturfredningsforening vÆjner Pedersen, Farsø
6. Advokat Arne Bindslev (j.nr. 0101012 AB)

~7. Skov- og Naturstyrelsen.
8. 1. A. Petersen, GI. Møllevej 83, 9640 Farsø
9. Advokat Thomas de la Cour, Playamar 6,29620 Torremolinos, Spanien.

iliø- og Energiministeriet
~;:(rv'"-og Naturstyrelsen
Jr. SN 1996:, l'2l1fl4 -tx:O\ Bil. ~
t. nr. 10s



Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96307000

Aalborg, den 12.06.2000

Nordjyllands Amt
Natur- og Miljøkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø,

FS 23/2000: Tilladelse til etablering af vej, holde- og vendeplads på matr.nr. 9 c, 9 g og
9 e Ertebølle by, Strandby, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17.
december 1969 om fredning af arealer nord og Ertebølle.

De har ved skrivelse af 6. april 2000 til nævnet med en indstilling fremsendt en ansøgning af
23. november 1999 fra advokat Bindslev på vegne FDF /FPF Års om etablering af vejadgang til
ansøgers hytte på skrænten.

Nævnet har den 26. Juni 1997 nægtet at tillade et vejanlæg med jævnfaId i en gennemgravning
af kystskrænten bag hytten.

Omfanget af det nu forelagte vejprojekt er beskrevet i nævnets protokol for den 17. maj 2000,
hvoraf udskrift vedlægges.

Farsø kommune har i skrivelse af 18. maj 2000 meddelt, at der næppe vil være mulighed tor at
tilvejebringe adgangsvej ved ekspropriation efter beredskabsloven.

Det nu forelagte projekt omfatter meget betydelige ændringer i terrænet bag kyst skrænten,
etablering af en vendeplads på ca. 675 kvadratmeter helt fremme ved skrænten og udførelsen af
en kraftig 2 meter bred trappe med gelænder hævet over terrænet ned over skrænten.

Under hensyn til fredningens formål finder nævnet ikke at kunne dispensere til det ansøgte.

Tilladelsen, der er meddelt imedfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan inden 4 uger
påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage indgives til Fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen
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Fredningsnævnet tor Nordjyllands amt foretog den 17. maj 2000 kl. 10.45 besigtigelse ved
spejderhytten, GI. Møllevej 91, Ertebølle, i

FS 23/2000: Ansøgning om tilladelse til etablering afvej, holde- og vendeplads på
matr.nr. 9 c, 9 g og 9 e Ertebølle by, Strandby, der er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 17. december 1969 om fredning af arealer nord for Ertebølle.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem, Egon
Skjørbæk, og det kommunaltvalgte medlem, Inge Eriksen.

For Nordjyllands amt, Natur- og Miljøkontoret, mødte Annemarie Christensen.

For Farsø Kommune mødte brandinspektør Ejner Pedersen samt Kaj Visti Lassen.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte John Rasmussen og Hans Mandøe.

For FDFIFPF, Års kreds, mødte advokat Arne Bindslev, Eva Harbo Andersen og Per Godik-
sen samt ingeniørfirmat Carl Bro A/S ved Søren Søndermark og Birgitte Juhl.

Der fremlagdes:
skrivelse af6. april 2000 fra Nordjyllkands amt med de deri nævnte bilag 1-10,
skrivelser af 25. november 1999 og 8. maj 2000 fra 1. A. Petersen.

Søren Søndermark oplyste om den nu projektrerede vejadgang til spejderhytten, at der fra
brandmyndighederne er stillet krav om adgangsvejlbrandvej i en afstand af ikke over 40 meter
fra spejderhytten. Henset til de under tidligere dispensationssag forliste forligsbestræbelser med
Thomas de la Cour,ejeren af matr.nr. 1bq Gunderup by, Strandby, hvis vej man tidligere
benyttede, ansøger man nu om tilladelse til at etablere en trætrappe op ad skrænten til en
holde/vendeplads, der skal etableres på skrænttoppen, hvorfra der skal etableres vejadgang til
offentlig vej. Trappen er projekteret til at være ien samlet længde på ca. 24 meter over en
højdeforskel på ca. 12 meter. Trappenj vil blive 2 meter bred og med reposer, alt båret på
stolper frit over terræn. Der vil derfor til etablering af trappen ikke blive foretaget terrænæn-
dringer.

Vendepladsen skal efter krav fra brandmyndighederne kunne give plads til 2 last- og 2
personbiler samtidig. Dette vil kræve et areal på ca. 25 x 27 meter eller ca. 675 kvadratmeter,
hvilket vil kræve indgreb i terrænet.

Vejadgangen fra offentlig vej til vendepladsen vil blive en ca. 3 meter bred vej, hvortil kommer
rabatter på begge sider og nødvendigt skråningsareal. Dette arbejde vil nogle steder kræve
nedgravning iterrænet med ca. 4 meter, medens det andre steder vil blive nødvendigt at
foretage oåpfyldning. Med skråningsarealer nogle steder på op til 5 meter vil vejbredden

,e\"\1!0~~\~.~te~~~:R~:.!~~:~kningen blive op til 25 - 30 meter målt på skrænttoppen .
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Det er tanken, at såvel vejen som vendepladsen alene skal være tilgængelig for brandmyndighe-
derne og ejeren afbygningen, således at pladsen ikke rar karakter af en parkeringsplads.

Ejner Pedersen forklarede, at brandmyndighederne anser det for urealistisk at foretage
brandrnæssige opgaver på stedet efter kørsel langs med stranden. Dette kan i dag lade sig gøre
på privat basis med hensyn til dagrenovation og tømning af septictank, men vil ikke være
tilstrækkeligt sikkert for brandmyndighederne. Tidligere havde man en aftalt adgangsvej for
den såkaldte "la Cours vej", men adgangen blev aldrig formelt sikret. Farsø kommune har
hjemmel til at ekspropriere nødvendig brandadgang, men denne mulighed er sjældent benyttet.
Han vil skønne, at brandmyndighedeme over en længere årrække har haft meget få opgaver
ved spejderhytten.

Annemarie Christensen oplyste, at Nordjyllands amt har anvist muligheder for etablering af en
vendeplads uden nødvendige terrænændringer. I øvrigt nærer amtet betænkeligheder ved dette
større indgreb i naturen og så hellere, at kommunen foretog ekspropriation til vejadgang.

Danmarks Naturfredningsforening tilsluttede sig dette.

Advokat Bindslev bemærkede, at terrænændringerne ikke vil kunne ses fra stranden.

Fredningsnævnets formand tilkendegav, at nævnet om nødvendigt gerne deltager i en forhand-
ling med Thomas de la Cour og J. A. Petersen, men forinden anmodede han Farsø kommune
ved Ejner Pedersen om at overveje alternative forslag til etablering af brandvejen.

Sagen udsat herpå.

Sortsøe Jensen
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• Fredningsnævnet for Nordjyllan,ds amt
• Badehusvej 17, 9000 Aalborg

telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 29.05.2001

FS 5/2001: Udskiftning af tag.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til dyrlæge Otto Rungby, Drosselvej
47, 9600 Aars.

Med hensyn til påklage af afgørelsen henvises til klageanvisning iskrivelsen

Sortsøe Jensen

l. Holger L. Holm
2. Inge Eriksen
3. Farsø Kommune
4. Danmarks Naturfredningsforening.
5. Danmarks Naturfredningsforening, lokalafd. i Farsø

f6. Skov- og Naturstyrelsen.
7. Nordjyllands amt.
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Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 29.05.2001.

hr.dyrlæge Otto Rungby
Drosselvej 47
%00 Aars

FS 5/2001: Udskiftning af tag.

De har ved skrivelse af 28.april 2001 med bilag arunodet om tilladelse til at udskifte stråtaget
på ejendommen matr.nr. 15 e og 15 h Ertebølle med mørkt tagpaptag, idet stråtaget er udslidt
og vanskeligt at vedligeholde på grund af husets udsatte placering højt beliggende over
arealerne ned mod fjorden.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. december 1969 om fredning
af arealer nord for Ertebølle, hvorefter huse inden for fredningen ikke må ændres uden nævnets
tilladelse.

Efter skriftlig behandling meddeler nævnet tilladelse til det ansøgte.

Tilladelsen, der er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan inden 4 uger
påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage indgives til Fredningsnævnet. Tilladelsen må
ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00.

Sk MOdtaget i
ov- og Naturstyrelsen

- 3 SEP. 2001

Aalborg, den 30. august 2001.

FS 44/2001: Vedrørende ansøgning om lovliggørelse afterræn.ændringer foretaget på
matr. nr. 10 d ErtebøUe by, Strandby, på arealer omfattet afOverfredningsnævnets
kendelse af 17. december 1969 om fredning af arealer nord for Ertebølle i Strandby
sogn.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af30. august 2001 til Nordjyllands Amt,
Natur- og Miljøkontoret, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg øst, samt protokol.

Med hensyn til påklage af afgørelsen henvises til k1ageanvisning i skrivelsen.

• Sortsøe le

1. Holger L. Holm
2. Inge Eriksen
3. Farsø Kommune
4. Danmarks Naturfredningsforening, København
5. Danmarks Naturfredningsforening vÆjner Petersen
6. FDF Aars v/Per Godiksen
7.1. A. Petersen
8. Støtteforeningen Kampen for Cimbrerborgen vlHenrik Larsen, Løgstørvej 212,9600 Aars

~ 9. Skov- og Naturstyrelsen.

Skov_ og 1\7: t
J.nr. SN 200 l ..~ ursty.relsen
Akt. nr. :l. ',(09 - fflf :l.. ..,prr. ,..



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 307000.

Aalborg, den 30. august 2001.

Nordjyllands Amt
Natur- og Miljøkontoret
Niels Bohrs Vej 30
Postboks 8300
9220 Aalborg 0st.

FS 44/2001: Vedrørende ansøgning om lovliggørelse afterrænændringer foretaget på
matr. nr. lOd ErtebøUe by, Strandby, på arealer omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 17. december 1969 om fredning af arealer nord for Ertebølle i Strandby
sogn.

Ved skrivelse af 1. august 2001 har De på vegne FDF Aars anmodet om lovliggørelse af
foretagne terrænændringer på matr. nr. 9 c og lOd Ertebølle, Strandby.

Fredningsnævnet afholdt den 22. august 2001 besigtigelse og forhandling. Protokoltilførsel
herfra vedlægges. Det fremgår heraf, at nævnet ikke kan meddele dispensation til de foretagne
terrænændringer og har pålagt retableringspligt.

Afgørelsen kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
Fredningsnævnet.

J. n (- .' '1,')0 l - /2 IIIlt - n> 2 r-
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Onsdag, den 22. august 2001 afholdt Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt besigtigelse og
forhandling i

FS 44/2001:

Ansøgning om lovliggørelse afterrænændringer foretaget på matr. nr. lOd Ertebølle by,
Strandby på arealer omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. december 1969
om fredning af arealer nord for ErtebøDe i Strandby sogn.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem Holger
L. Holm samt det kornrnunaltvalgte medlem Inge Eriksen.

For Nordjyllands Amt, Natur- og Miljøkontoret mødte Annemarie Christensen.

For Farsø Kommune mødte beredskabschefEjner Pedersen.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ejner Petersen.

For FDF Aars mødte Per Godiksen og Eva Harbo Andersen.

For Støtteforeningen Kampen for Cimbrerborgen mødte Henrik Larsen.
J. A. Petersen var mødt.

Der fremlagde s skrivelse af l. august 200 l fra Nordjyllands Amt, med bilag.

Formanden orienterede kort om de på arealerne hvilende fredningsbestemmelser, der forbyder
terrænændringer og særligt må anses at have til formål at sikre kystskrænten.

Grænserne for rnatr. nr. 9 c Ertebølle by, Strandby mod matr. 10 d påvistes. Grænsen forløber i
skræntarealet.

Per Godiksen oplyste, at en entreprenørmaskine på foranledning afStøtteforeningen Kampen
for Cimbrerborgen har været anvendt for at retablere en vej, der fra rnatr. nr. 9 c tidligere førte
ned ad skrænten til spejderhytten på rnatr. nr. lOd. Vejret fremgår afskøde lyst i 1936. Der
ville herved blive kørevej over rnatr. nr. 9 c ned ad skrænten til og fra hytten. Der er ikke søgt
tilladelse til arbejderne. Støtteforeningen er ikke identisk med FDF Aars, men naturligvis var
spejderne bekendt med, at arbejderne fandt sted. Når udgravningen kom til at se så voldsom ud
skyldtes det, at entreprenørrnaskinen korn til at sidde fast, da der fra skrænten vældede vand ud
over udgravningen.

Henrik Larsen oplyste, at en gruppe afforældre og gamle spejdere, som benytter hytten, har
foretaget denne udgravning for at sikre en kørevej til spejderhytten, en vej, der ifølge skødet
tidligere har været i terrænet.

1. A. Petersen oplyste, at der uden hans tilladelse er fældet endog større træer langs et vejspor
oveI; hans ejendom. Der er ovenfor skrænten lagt sand ivejsporet. Med hensyn til udgravnin-
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gerne i skrænten henviste han - foruden sin ejerinteresse - til, at der er begået vandalisme mod
de naturværdier, fredning skal sikre. Han kan ikke anerkende, at der længere består vejret over
hans ejendom, og slet ikke idet påtænkte omfang.

Danmarks Naturfredningsforening protesterede mod de foretagne gravearbejder.

Farsø Kommune oplyste, at kravene til en kørevej afberedskabsmæssige hensyn heller ikke er
opfYldte ved det nu foretagne.

Nordjyllands Amt tilkendegav, at udgravningen er foretaget uden tilladelse, og derfor vil der
som det mindste blive stillet krav om retablering og sikring af skrænten. Der er fra Amtets side
endnu ikke foretaget politianmeldelse af gravearbejderne.

Nævnet voterede og tilkendegav indledningsvist, at det ikke har kompetence til at fastslå,
hvorvidt der for FDF'erne består en vejret over J. A. Petersens ejendom matr. nr. 9 c.

Der er på fredningskortet afsat en vej til grænsen mellem matr. nr. 10 d og matr. nr. 9 c men
ikke ned over skrænten.

Arbejdet ud over almindelig vedligeholdelse af den på kortet afsatte vejstrækning kræver
nævnets tilladelse og indgreb ibeplantningen på matr. nr. 9 c kan kun ske med ejerens
tilladelse.

Enhver form for terrænændringer, der griber ind i kystskrænten, vil kræve nævnets dispensa-
tion.

Det bemærkes, at nævnet ved afgørelse af 26. juni 1997 og 12. juni 2000 under henvisning til
fredningens formål har afvist at tillade nedgravning afvejadgang til spejderhytten gennem
kystskrænten. Det måtte derfor stå FDF Aars ganske klart, at nævnet ikke ville dispensere til
de nu foretagne voldsomme indgreb i kystskrænten.

Fredningsnævnet kan derfor ikke meddele dispensation til lovliggørelse af indgrebet og
pålægger FDF Aars, som ejer af ejendommen og iøvrigt om ansvarlig, inden den l. november
2001 efter nærmere anvisning fra Nordjyllands Amt at retablere skræntarealet.

Parterne oplystes om klageadgangen.

Således passeret. Æ
/, Sortsøe Jensen
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~' Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt

Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

, ,~

Nordjyllands Amt
Naturkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø

Aalborg, den 3/12-2003

FS 76/2003, ombygning af spejderhytte på matr.nr. ge Ertebølle By,
Strandby.

Den 29. oktober 2003 har De fremsendt en ansøgning fra FDF - Aars om til-
ladelse til udførelse af en brandtrappe (vindeltrappe) på den eksisterende
bygnings nordgavl, som vist på tegning af20. september 2003.

Endvidere er ansøgt om tilladelse til kloakarbejder.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 17. december
1969 over arealer nord for Ertebølle.

Sagen har været voteret skriftligt og telefonisk.

Da trappen må anses for nødvendig for brugen af spejderhytten og er place-
ret tæt op ad gavlen, og under forudsætning, at terrænet fuldstændig retable-
res efter kloakarbejderne, kan nævnet tillade det ansøgte .

• Tilladelsen, der er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan in-
den 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre ekspedition. Tilladelsen må ikke udnyttes inden
klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen

Kopi er sendt til:
1. Knud Erik Jeppesen
2. Inge Eriksen
3. Farsø Kommune
4. FDF - Aars, att. Per Godiksen, Morumvej 81,9600 Aars
5. Danmarks Naturfredningsforening
6. Danmarks Naturfredningsforening, att. Ejner Petersen
7. Skov- og Naturstyrelsen
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt ~ CANNE T
Badehusvej 17 ~
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

Aalborg, den 03/12-2003

FS 76/2003: ombygning af spejderhytte på matr.nr. ge Ertebølle by,
Strandby.

Hermed fremsendes nævnets afgørelse i ovennævnte sag. Klagevejlednin-
gen fre år af afgørelsen.

Sortsøe Jensen



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
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• Nordjyllands Amt
Naturkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø

Aalborg, den 12/03-2004

FS 7/2004 - vedrørende Deres j.nr. 8-70-51-41-809-0002-02, bomme m.v.
ved Ertebølle Strand.

_ Den 11. februar 2004 har De til nævnet fremsendt en ansøgning fra Farsø
Kommune om lovliggørelse afbomme og kampesten på matr.nr. 6n og i
skellet mellem 1k og liErtebølle By, Strandby ved offentlig parkerings-
plads, vist på kort og fotos.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 17. december
1969 om fredning af arealer nord for Ertebølle.

Det er oplyst, at bommene er opstiliet for 25 år siden til regulering aftrafik-
ken.

Sagen har været skriftligt behandlet.

•
Da fredningen tillader etablering af parkeringsplads og opstillingeme efter
det oplyste tj ener til hindring af parkering udenfor parkeringsarealet, samt
da der alene er tale om bomme i træ i en meters højde, godkender nævnet
opstillingen.

Tilladelsen, der er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 kan in-
den 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, så-
fremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr.

Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når klagen er modtaget fra fred-
ningsnævnet, og behandlingen af klagen bliver først påbegyndt, når gebyret
er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen
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Side 2/2
Kopi er sendt til:

1. Knud Erik Jeppesen
2. Inge Eriksen
3. Farsø Kommune
4. Danmarks Naturfredningsforening
5. Danmarks Naturfredningsforening, att. Ejner Petersen
6. Skov- og Naturstyrelsen
7. Henrik Larsen



, 'Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

MODTAGET
Skov. og Naturstyrelsen

@ B MAJ ~(lOA~

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

Aalborg, den 4. maj 2004

FS 7/2004- Ansøgning om lovliggørelse af stibomme og en kampestens
beliggenhed ved nedkørselen til Ertebølle Strand over matr.nr. 6 n Er-
tebølle by, Strandby, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse
af 17. december 1969 vedr. fredning af arealer nord for Ertebølle i
Strandby sogn.

Vedlagt fremsendes protokoludskrift samt fredningsnævnets afgørelse i
ovennævnte sag. Klagevejledningen fremgår af afgørelsen.

Sortsøe Jensen

Skov- og NaturstYleIsen
J.nr, SN 2001 - i:2 11/ /tI -0Cl2 J
Akt. nr. r ~,.



. Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17,9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00.

Kampen for Cimbrerborg,
att. formand Henrik Larsen,
Løgstørvej 212, Haubro,
9600 Aars.

Aalborg, den 4. maj 2004

Vedr.
FS 7/2004:
Ansøgning om lovliggørelse af stibomme og en kampestens beliggenhed
ved nedkørselen til Ertebølle Strand over matr.nr. 6 n Ertebølle by,
Strandby, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. de-
cember 1969 vedr. fredning af arealer nord for Ertebølle i Strandby
sogn.

Ved skrivelse af3. april 2004 har De anmodet nævnet om at revurdere sin
afgørelse af 12. marts 2004, der er truffet på skriftligt grundlag. De har såle-
des anmodet nævnet om at foretage en besigtigelse af området.

Nævnet foretog den 28. april 2004 besigtigelse i sagen. Udskrift af protokol-
tilførselen vedlægges til orientering.

Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. december
1969, hvorefter offentligheden har adgang til stranden og hvorefter frednin-
gen ikke skal være til hinder for etablering af en parkeringsplads på eller i
nærheden af kommunens strandareal.• Idet såvel stibomme som kampesten er placeret som en naturlig afgrænsning
af parkeringspladsen besluttede fredningsnævnet at opretholde den tidligere
meddelte dispensation.

Afgørelsen er truffet i henhold til fredningskendelsen og kan inden 4 uger
påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnæv-
net til videre foranstaltning.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr.

Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når klagen er modtaget fra fred-
ningsnævnet og behandlingen af klagen bliver først påbegyndt, når gebyret
er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen
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kopi sendes til:

1. Knud Erik Jeppesen,
2. Inge Eriksen,
3. Farsø Kommune,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening att. Ejner Petersen,
6. Skov- og Naturstyrelsen,
7. Nordjyllands Amt
8. Henrik Larsen.



Onsdag, den 28. april 2004 afholdt fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
besigtigelse og forhandling i

FS 7/2004:
Ansøgning om lovliggørelse af stibomme og en kampestens beliggenhed
ved nedkørselen til Ertebølle Strand over matr.nr. 6 n Ertebølle by,
Strandby, der er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af 17. de-
cember 1969 vedr. fredning af arealer nord for Ertebølle i Strandby
sogn.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsråds-
valgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem Inge
Eriksen.

For Farsø Kommune mødte Knud Erik Hansen,

• For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Annemarie Christensen,

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ejner Petersen,

For "Kampen for Cimbrerborg" mødte formand Henrik Larsen.

Der fremlagde s fredningsnævnets afgørelse af 12. marts 2004 samt skrivelse
af 3. april 2004 med de deri nævnte bilag fra Henrik Larsen samt et kortbi-
lag.

•

Formanden redegjorde for Henrik Larsens anmodning om nævntes fornyede
behandling af sagen, herunder ved besigtigelse af området. Det fremgår af
fredningskendelsen, dels at offentligheden har adgang til ophold på og bad-
ning fra de af Strandby-Farsø kommune ejede strandarealer dels at frednin-
gen ikke skal være til hinder for, at der etableres parkeringsplads på eller i
nærheden af kommunens strandareal.

Henrik Larsen anførte, at bomme og kampesten er placeret på stedet i 1981
samt at der ifølge Kystinspektoratet kan tillades kørsel i bil på stranden.

Annemarie Christensen bemærkede, at spørgsmålet om kørsel på stranden
ikke er reguleret i kendelsen, der alene regulerer offentlighedens adgang til
stranden.

Knud Erik Hansen oplyste, at der ikke foreligger dokumentation for, hvor-
når bommene er etableret, men det er i hvert tilfælde 25 år siden. Bommene
åbnes, når til eksempel spejderne samler affald på stranden. Kampestenen er
henlagt på stedet før bommene også for at hindre kørsel til stranden.

Amtet havde ingen indvendinger mod kampestenen eller bommene, der har
stået upåagtet i mange år. De og kampestenen er placeret tilstækkeligt langt

et og usynbare fra skrænterne, der er fredningens væsentligste indhold.

Danmarks Naturfredningsforening tilsluttede sig amtets holdning.



•

Nævnet voterede og besluttede at opretholde dispensation af 12. marts 2004.
Der lagdes vægt på, at bomme og sten danner naturlig hindring for kørsel fra
den etablerede mindre parkeringsplads ovenfor skrænterne ad hulvejsspor
ned mod stranden eller videre ud mod strandarealet.

Nævnsformanden orienterede om klageadgangen.

Sortsøe Jensen



,Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

RE6.NR. tf 711.00

Vicekommunaldirektør
Birgitte Juhl
Rådhuset
Himmerlandsgade 27
9600 Års

Aalborg, den 27. maj 2004

FS 2812004 - ændret placering af trappe på spejderhytten i Trend.

Den 5. maj 2004 har De for Bent Olesen ansøgt fredningsnævnet om tilla-
delse til opførelse af en udvendig ligeløbstrappe på sydfacaden af spejder-
hytten på matr.nr. ge Ertebølle som vist på tegning.

Fredningsnævnet har den 3. december 2003 meddelt dispensation fra Over-
fredningsnævnet s kendelse af 17. december 1969 om arealer nord for Erte-
bølle til opførelse af en vindeltrappe på bygningens nordgavl.

Sagen er behandlet efter forretningsordenens § 9, stk. 4.

Idet den nu ansøgte trappe efter placeringen på bygningen vil blive mindre
synlig fra de omgivende arealer, tillades det ansøgte.

Den tidligere tilladelse anses bortfaldet.

Tilladelsen, der er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, kan in-
den 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, så-
fremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når
klagen er modtaget fra fredningsnævnet, og behandlingen af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.

• Sortsøe Jensen



l Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Tlf. 96307000

.;,

Nordjyllands Amt
Naturkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø

Aalborg, den 25.oktober 2006

FS 79/2006 - Vedr. j.nr. 8-70-51-81-809-0001-06. opstilling af bord- og
bænkesæt på matr.nr. 6n Ertebølle By, Strandby.

De har ved skrivelse af 13. oktober 2006 for Farsø Kommune ansøgt om til-
ladelse til opstilling af et bord- og bænkesæt af træ og uden fundament i en
lavning i tilknytning til parkeringsplads ved Ertebølle og i nogen afstand fra
selve strandbredden.

Arealet, matr.nr. 6n Ertebølle, Strandby er omfattet af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 17. december 1969 om fredning af arealer nord for Ertebøl-
le.

Sagen er behandlet efter forretningsordenens § 10, stk. 5.

Nævnet kan tillade det ansøgte.

Afgørelsen er truffet i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l og kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, så-
fremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når
klagen er modtaget fra fredningsnævnet og behandlingen af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen























Fredningsnævnet for Nordjylland, Sydøstlig del, 
Telefon 9968 8461, 
Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 
 

Den  19. marts 2018 

 

 

FN-NJS-8-2018: Ansøgning om tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. 
 

Fredningsnævnet har den 6. februar 2018 fra Vesthimmerlands Kommune modtaget udtalelse om 

ansøgning om tilladelse til at nedlægge jordvarmeanlæg på matr. nr. 9c Ertebølle by, Strandby, 

beliggende Gl. Møllevej 83, 9640 Farsø. Ansøgningen er indsendt af Per Holmgård Jensen. 

 

Fredningsnævnet har efter høring af interesserede parter behandlet sagen som formandsbeslutning i 

medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5. 

 

Fredningsnævnet har besluttet at dispensere til det ansøgte. Begrundelsen er anført nedenfor. 

 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. december 1969, der er en 

tilstandsfredning med bestemmelse om, at der ikke må foretages udgravning, afgravning eller andre 

terrænændringer. 

 

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at der ønskes nedlagt 600 meter jordslanger fordelt på 4 

strenge og i en nedgravet dybde på 1,1 meter. 

 

Vesthimmerlands Kommune har om Natura2000-område oplyst, at nedlægning af jordvarmeslanger 

på ejendommen Gl. Møllevej 83 ikke berører et Natura 2000-område og vil ikke påvirke et Natura 

2000-område eller naturtyper eller arter, som er grundlag for udpegningen af Natura 2000-

områderne. Der er ca. 4 km til nærmeste Natura 2000-område. Arealet, hvor slangerne graves ned, 

er en græsmark, der omlægges ca. hvert 5. år. Kommunen oplyser supplerende, at den skal give 

tilladelse til etablering af jordvarmeanlægget. Man vil stille vilkår om, at der sker fuld retablering af 

arealet. 

 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail 6. marts 2018 meddelt, at der ikke er bemærkninger til 

det ansøgte. 

 
Fredningsnævnets afgørelse. 
 

Fredningen af arealer ved Ertebølle Strand betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispen-

sation 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 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk


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 – og idet bemærkes, at det 

planlagte vil være af underordnet betydning i forhold til fredningen - meddele dispensation til det 

ansøgte på vilkår, at der sker fuld retablering af arealet. 

 

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. 

 

 

 
Torben Bybjerg Nielsen 

 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 

2. Jens Lauritsen,, 

3. Miljøstyrelsen, København, 

4. Vesthimmerlands Kommune, att. Lone Kjær, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Svend Dahl, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 

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

10. Friluftsrådet, København, 

11. Friluftsrådet Himmerland-Aalborg, 

12. Per Holmgård Jensen. 

 

 



Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, 

Mail nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 

Telefon 9968 8461. 
 

Den 22. maj 2018 

 

 

FN-NJS-11-2018: Ansøgning om øget taghøjde på Gl. Møllevej 37, Farsø. 

 

Fredningsnævnet har den 22. februar 2018 fra Vesthimmerlands Kommune modtaget udtalelse om 

ansøgning om tilladelse til ved ombygning af Gl. Møllevej 37, 9640 Farsø, matr.nr. 6c Ertebølle by, 

Strandby at ændre taghøjden. Ansøgningen er indsendt af Knud Erik Mortensen. 

 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation. 

Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. december 1969 om fredning af 

arealer ved Ertebølle, der har til formål at bevare arealerne i deres daværende tilstand. Vedrørende 

denne ejendom fremgår det særligt, at der med fredningsnævnets tilladelse kan opføres en garage og 

foretages ombygning af den eksisterende ældre bebyggelse. 

 

Det fremgår af materialet, at der ansøges om tilladelse til at hæve taget på det eksisterende baghus 

på ca. 78m
2
 med i alt ca. 65 cm således at tagrenden på baghuset hæves til samme højde som på den 

oprindelige beboelse. Baghuset har aldrig været godkendt som beboelse. Vesthimmerlands 

Kommune er indstillet på at lovliggøre boliganvendelsen. 

 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 17. marts 2018 oplyst, at der ikke er bemærkninger 

til det ansøgte. 

 

Sagens behandling 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 30. april 2018. I be-

sigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det 

ministerielt udpegede medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Kurt Friis 

Jørgensen. For Vesthimmerlands Kommune mødte Line Sæderup. For Danmarks 

Naturfredningsforening mødte Svend Dahl. Ejeren Knud Erik Mortensen samt lejerne i 

ejendommen, Jakob Mortensen og Stine Dinesen var mødt. 

 

Lejerne oplyste, at de yderligere ønsker dispensation til at opføre en garage i overensstemmelse 

med fredningens ordlyd. Nævnsformanden henviste dem til at indsende særskilt og detaljeret 

ansøgning derom, helst gennem kommunen. 

  

Lejerne oplyste supplerende, at det ansøgte forsynes med samme tagsten som det eksisterende hus. 

 

Vesthimmerlands Kommune oplyste, at ejendommen ikke er beliggende i Natura2000-område samt 

at der ikke er indvendinger mod det ansøgte. 

 

Danmarks Naturfredningsforening havde ingen indvendinger mod det ansøgte. 

 



Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Ertebølle 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 med de foreliggende oplysninger dispensere til det ansøgte, der ikke findes at 

stride mod fredningens formål, og som endda vil give ejendommen et mere harmonisk udtryk. 

 

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. 
 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/


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. 

 
 

Torben Bybjerg Nielsen 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 

2. Kurt F. Jørgensen, 

3. Miljøstyrelsen, København, 

4. Vesthimmerlands Kommune, att. Line Sæderup, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Svend Dahl, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 

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

10. Friluftsrådet, centralt, 

11. Friluftsrådet, Kreds Himmerland-Aalborg, 

12. Knud Erik Mortensen. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlige del, 

Telefon 3025 5459.  

Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 
 

 

Den 3. marts 2023 

 

FN-NJS-3-2023: Nyt sommerhus på Gl. Møllevej 53, Farsø 

Fredningsnævnet har den 1. februar 2023 fra Arkitektfirmaet Claus Jensen ApS på vegne af ejeren 

Susanne Ellung Jacobsen Bojer, modtaget en ansøgning om tilladelse til efter nedrivning af eksiste-

rende bebyggelse på matr.nr. 15d Ertebølle By, Strandby at opføre en ny lidt større. 

Fredningsnævnet har efter foretagen høring behandlet sagen som formandsafgørelse i medfør af for-

retningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5, og har besluttet at meddele dispensation. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. december 1969 om fredning af 

arealer nord for Ertebølle, der er en tilstandsfredning med bestemmelse om, at der ikke må yderligere 

bebygges. 

Sagen har været forelagt Kystdirektoratet, der blandt andet har anført følgende i dens afgørelsen om 

tilladelse: 

”… 

Der er ansøgt om genopførsel af sommerhus og flytning af skur. Begrundelsen for ansøgningen er at 

det nuværende sommerhus ikke er isoleret og toiletforholdene er dårlige.  

Det eksisterende sommerhus er på 57,8 kvm med en kiphøjde på 3,65 m. Det fremtidige sommerhus 

bliver på 68,1 kvm med en kiphøjde på 3,86 m, sommerhuset bliver 10,3 kvm stører, grundet udvi-

delse af bad og toilet, samt isolering. Sommerhuset bliver 20 cm højere til isolering af taget. Ind-

gangsdøren og køkkenvinduet i den sydlige facade rykkes 30 cm længere mod højre end vist på 

grundplanen.  

Det eksisterende skur ændres der ikke på, det rykkes 1,5 meter længer tilbage på grunden. Der ændres 

heller ikke på terrassens størrelse…”. 

Kystdirektoratet udtaler vedrørende Natura2000 og Habitatforhold: 

”… 

Natura 2000  

Det nærmeste Natura 2000-område (nr. 16, Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg) ligger ca. 4,5 

km mod nordvest. Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. 16 og fuglebeskyttelsesområde 

nr. 8, 12, 13, 19 og 20.  

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ses i bilag 3.  

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer 

og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Ved vurderingen er der særligt lagt vægt 

på afstanden til Natura-2000 området. Det ansøgte vil således efter Kystdirektoratets vurdering ikke 

medføre en væsentlig påvirkning af de naturtyper, levesteder og/eller arter, som området er udpeget 

for at bevare, og der er derfor ikke behov for en nærmere konsekvensvurdering.  

Bilag IV-arter  

På baggrund af et generelt kendskab til bilag IV-arters forekomst i Danmark og deres valg af levested 

samt gennemgang af offentlige databaser, vurderer Kystdirektoratet, at lokaliteten ikke er et potentielt 

levested for bilag IV-arter.  

Kystdirektoratet vurderer på denne baggrund, at det ansøgte projekt ikke vil medføre beskadi-

gelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habi-

tatdirektivets bilag IV 

….”. 

Videre bemærker Kystdirektoratet, at der sædvanligvis dispenseres til en mindre udvidelse af det 

bebyggede areal med henblik på at modernisere bade- og toiletforhold, medmindre konkrete landska-

belige forhold taler imod det. 

 

1.  
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Vesthimmerlands Kommune har i mail af 9. februar 2023 om Natura2000- og Habitatforhold anført: 

”… 

Vesthimmerlands kommune er enige i Kystdirektoratets vurdering af projektet i forhold til påvirkning 

på Natura 2000 områder og bilag IV arter. 

 

Vedrørende bilag IV arter kan tilføjes, at kommunen har besigtiget Gl. Møllevej 53 i september 2022 

i forbindelse med arealets §3 registrering som hede og etablering af jordvarmeanlæg. 

 

Ved besigtigelsen fremstod arealet omkring huset som græsplæne. Gennemgang af luftfotos indike-

rer, at arealet har været græsplæne siden 1979. 

Arealet fremstår fladt med kortklippet græs- og urtevegetation. Det vurderes, at arealet ikke udgør et 

egnet yngle- eller rastested for f.eks. markfirben eller strandtudser. 

 

Projektet vil desuden have en meget lokal påvirkning der, hvor byggeriet skal opføres, og det vurderes 

således ikke medføre en negativ påvirkning på bilag IV arter i området 

…”. 

 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 28. februar 2023 meddelt, at der ikke er bemærknin-

ger til det ansøgte under forudsætning af, at både nedrivning og genopførelse af sommerhuset sker i 

overensstemmelse med indholdet i medsendte bilag. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Ertebølle betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i med-

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

det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  
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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 med-

dele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbre-

delsesområde 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 bemærker, at området er nævnet bekendt fra tidligere besigtigelser.  

Fredningsnævnet bedømmer sagen på samme måde, som Kystdirektoratet har gjort. 

Fredningsnævnet finder, at projektet ikke strider imod fredningens formål og kan derfor på baggrund 

af de fremsendte oplysninger meddele dispensation til efter nedrivning af det eksisterende sommerhus 

at opføre et nyt under forudsætning af, at det ansøgte projekt følges. 

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 

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.  

 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
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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 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. 

 

Torben Bybjerg Nielsen 

 

Denne afgørelse sendes til: 

 Poul Roesen, 

 Jens Lauritzen, 

 Miljøstyrelsen, 

 Vesthimmerlands Kommune, att. Gerbrich Koudenburg, 

 Danmarks Naturfredningsforening, København, 

 Danmarks Naturfredningsforening, Vesthimmerland, 

 Dansk Ornitologisk Forening, København, 

 Dansk Ornitologisk Forening, Vesthimmerland, 

 Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 

 Friluftsrådet, centralt, 

 Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg, 

 Arkitektfirmaet Claus Jensen ApS, att. Rikke Bjerregaard. 

 Susanne Ellung Jacobsen Bojer 
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