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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

År 1972, den l. november, afsagde Overfrednings-
nævnet følgende

k e n d e l s e
'I

i sagen nr. 2037/69 vedrørende fredning ved Svinkløv og Kolle-
rup plantage (Grønnestrand).

I den af fredningsnævnet for Thisted amtsrådskreds (nu
Nordjyllardaamts nordlige del) den 19. juli 1969 afsagte ken-
delse hedder det:
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~4t) Danm~rks Nat~rfredningsforentng har under 3. december 1957
tilskrevet fredningsnævnet blandt andet således:
Efter aftale med statsministeriet og naturfredningsrådet iværk-

Ji .

satte Danmarks Naturfredningsforening for en del år siden gen-
nem sit naturvidenskabelige udvalg en samlet gennemgang af de
udyrkede områder, der ligger indenfor Thisted amts klitareal.

Der findes her et stort antal lokaliteter af meget be-
tydelig naturvidenskabelig interesse. De geologiske forhold er
særprægede med opragende kalkstenøer omgivet af fladere area-
ler, som i stenalderen har været havdækkede. Plantevækst og
dyreliv er stedvis højst egenartede som følge af de geologiske
forhold, og andre omstændigheder, først og fremmest beliggen-
heden på Jyllands nordvesthjørne med den ringe vindbeskyttelse

,
og den fugtige luft, bidrager yderligere til den naturhistoriske
egenart.

Befolkningstætheden er ringe inden for hovedparten af
klitområderne, og på adskillige steder er sjældne typer af dansk
natur derfor bevaret i kun lidet kulturpåvirket stand og under
sådanne stedlige forhold, at en fredningsmæssig sikring skulle
være mulig uden væsentlig gene for egnens erhverv.

Hensigten med den iværksatte gennemgang var især den at
konstatere, hvilke af de forskellige særlig interessante 10-
kaliteter der var mindst berørt af kulturindgreb, og hvilke
der egnede sig bedst for fredning. Der udfærdigedes en lang
liste over velbevarede lokaliteter af de forskellige typer,
nordvendte kalkskrænter, kalkkær, klitsøer, hedemoser o.s.v.,
og inden for hver enkelt kategori markeredes de få, der var
særlig karakteristiske eller som på grund af specielle forhold
overhovedet ikke fandt deres lige andetsteds.

forts.
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Resultatet af en_~~e drøftelser, hvorunder også Natur-
fredningsrådet og Klitvæsenet tog stilling til de forskellige

~~ enkeltheder, blev det, at 17 enkeltlokaliteter udtoges som sær-

(t-'

•

lig vigtige. Hovedparten af disse kom i første række på grund
af sjældne naturforhold; men adskillige af dem var desuden af
betydelig landskabelig skønhed, og nogle enkelte medtoges først
og fremmest af landskabelige grunde, således områderne omkring
Sletteå.

I skrivelsen nævnes herefter de 17 lokaliteter i Thisted
amt, der efter foreningens opfattelse måtte være af særlig in-
teresse i fredningsmæssig henseende. Blandt disse findes anført
som nr. 2: Skræntområder syd for Svinkløv Plantages vestrand,
som nr. 3: Søndermiler ved Brøndum, og som nr. 4: Klitsøen
nordøst for Skjelbakker ved Grønnestrand.

Ved skrivelsen rejste foreningen straks fredningssag for
så vidt angår lokalitet nr. 2, Skræntområderne syd for Svinkløv
Plantages vestrand.

Vedrørende dette område havde foreningen ved skrivelse af
lo. januar 1950 til nævnet fremsendt et fredningsforslag, hvor-
af nævnes følgende:

Den fremspringende kalkknude på hvilken Svinkløv Plantage
er anlagt begrænses mod vest af en høj skrænt gennemfuret af
talrige kløfter.

På den beplantede del af denne skrænt er terrænets udform-
ning med de mange dale og fremspring stærkt tilsløret; men skov-

r væsenet tilstræber her, som i "Faldet" ved nordranden af plan-

'·l

tagen, en delvis frilægning ved næste plantning, således at det
storslåede landskab igen kan komme mere til sin ret.

forts.
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Syd for Svinkløv plantage henligger skr,æntområdet i sin
fulde oprindelige skønhed. Et vekslende dække af flyvesand øger
terrænets malerisk uregelmæssige former og betinger sammen med
den kalkrige underjord en rig variation i plantevæksten.

Allerede i naturfredningsbevægelsens første tid var man
opmærksom på dette område og fik i 1918 fredet en af de lange
kløfter med en 50 m bred zone på hver side. Herved sikredes
landskabsbilledet set fra bunden af selve den pågældende dal,
men det storliniede landskab omkring skrænten kan kun sikres
ved videregående fredninger af både fladen for foden af skr,æn-
ten og fladen ovenfor denne. For en væsentlig del af området
er en sådan fredning nylig gennemført ad frivillig vej. Den
dækker matr.nr. 2 b, 5 b, 6 b og 6 c af Andrup, hvis ejere tog
initiativet til dens gennemførelse, og desuden dele af matr.nr.

~ 2 c, som tilhører Staten.
De i 1918 og 1946 fredede områder er imidlertid adskilt

indbyrdes og fra Svirucløv Plantage ved arealer, på hvilke endnu
ingen fredning hviler. Skæmnlende bebyggelse på disse adskillen-
de områder eller ved foden af skrænten, hvor heller ingen fred-
ning har fundet sted, vil altså stadig kunne ødelægge landskabs-
billedet, og det er derfor ovorordentlig påkrævet ved en sup-

4t plerende fredning at forene de fredede områder til en samlet

•
H

helhed.
Denne supplerende fredning bør først og fremmest omfatte

matr.nr. 6 d, 7 d og 7 e af Andrup og nr. 8 c, 8 e og 8 f af
Hjortdal.

Det af disse nrunre dækkede areal er delvis beskyttet ved
fredningen af 1918 og ved naturfredningslovens 8 25 stk. 2,
og dets fuldstændige fredning vil skabe et sammenhængende fre-
det bælte fra Svinkløv Plantage sydpå.

forts •••
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Sydgr.ænsen for det sydligste allerede fredede område lø-
ber omtrent midt gennem det sydøstligste afsnit af matr.nr. 2 c.
Syd for denne gr.ænsebliver skr.ænten lavere og sanddækket tyk-
kere; men både af landskabelige grunde og af hensyn til faren
for tilgroning med selvsåede nåletræer vil det 'være ønskeligt,
om grcænsen rykkes et kort stykke længere mod syd, end hvor den
n.u ligger. FredningsgFænsen bør falde sammen med den gr.ænse til
hvilken Klitvæsenet agter at udvide Kollerup Plantage, således
at man får et fredet udyrket område, der adskiller de to plan-
tager.

Fredningen for foden af skrænten må dels tilstræbe at
friholde terrænet, således at kontrasten mellem skrænten og
fladen nedenfor træder klart frem; dels må den beskytte den vil-
de vegetation, der viser en for en klithede usædvanlig rigdom,
og endelig må den sikre et træfrit bælte for foden af skrænten
af tilstrækkelig bredde til, at selvsåningen i kløfterne på den-
ne måde kan begrænses.

Mod syd, hvor skrænten gradvis flades ud, er der ingen
grund til at frede en bredere zone af arealet for dens fod; men
mod Nord - mellem det højeste punkt, kaldet Søbakke, og plan-
tagen - er en ret betydelig friholdelse påkrævet. Dette område
er det smukkeste langs skrænten og besøges af det st0rste antal
mennesker. Vejen lige nord om Søbakke er den bedste bilforbind~
else til stedet, og det er meget vigtigt at sikre det pragt-
fulde udsyn, der fra denne åbner sig ovor lyngfladerne ud mod
havet og til den lille Parabelklit, hvis spids allerede blev
fredet i 1946.

Endelig vil det være værdifuldt at medindbefatte matr.
nr. 3 a af Andrup i fredningerl. Denne parcel ligger ud mod

forts .••
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tilkørselsvejen som en uopdyrket stribe mellem kulturjorden
og det allerede fredede. Det vil være en værdifuld udvidelse

N' af fredningen, om den medtages, og i modsat fald, vil den u-

.'r,

undgåeligt komme til at bære en uheldig randbebyggelse af
sommerhuse.

Naturfredningsforeningen havde endvidere tidligere ved
skrivelse af 18. januar 1950 fremsendt et udarbejdet frednings-
forslag vedrørende lokalitet nr. 3, Søndermiler ved Brøndum,
af hvilket forslag følgende afsnit anføres her:

Søndermiler er et af vore smukkeste eksempler på den
klittype, der benævnes Parabelklitten.

Typen er formelt set den normale, hvorsomhelst et klit-
område har en væsentlig dybde og samtidig er nogenlunde vege-
tationsdækket; men ikke desto mindre er fritliggende, regel-
mæssigt formede klitparabler ikke almindelige, og de fleste,
der findes, er nu om dage beplantede, så deres form kun dår-
ligt lader sig overskue.

I ørkener, hvor der foregår en uhindret sandflugt, er
den almindelige klitform Barkanen, den halvmåneformede klit,
der vender sit høje midterparti mod vinden og halvmånens horn
bort fra vinden •.•...•..••

(A:~ Indtil slutningen af forrige århundrede mente man, at
barkanon overalt var den "ideale" klitform, men at denne form
blot ikke lod sig erkende herhjemme, fordi plantevæksten over-
alt undtagen på forstranden forstyrrede den regelmæssige lej-

~ ring af flJvcsandet. Da blev imidlertid geologen K.J.V. Steen-
strup opmærksom på, at store isolerede vandrp.klitter også her-
hjemme havde en tydelig idealform, men snarere parabel- end

tit halvmåneformet og med nøjagtig den modsatte orientering af den,
man fandt i ørkenerne, idet hornene herhjemme vendte mod vinden,
d.v.s. mod vestnordvest, og midterpartiet bort fra vinden i

forts •••
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-. ~I~ klittens bevægelsesretning ..•...
Får man først øje for denne særlige klitform, kan man

I

erkende den mange steder. Klart og smukt udviklet findes den
imidlertid kun, hvor en enkelt klit af ikke for ringe størrel-
se rykker frem gennem et iøvrigt nogenlunde fladt terræn. Man
kan finde mindre parabelklitter på plane klitheder; men de
udstrakte flader af hævet havbund der i Thy og Vendsyssel lig-
ger bag havklitten, byder langt bedre muligheder for udvik-
ling af store klitparabler. Mellem Hanstholm og Blokhus, hvor
kystliniens retning nærmer sig den fremherskende vindretning,
således at klitterne vandrer skråt, ikke vinkelret indefter
fra kysten, bli'"er vandringsvejen over disse flade arealer
s~I'lig lang} og denne strækning frembyder derfor de smukkeste
parabelklitter.

Området Vest og Sydvest f'or Svinkløver det mest in-
struktive af Steenstrups eksempler og er siden bl.a. i det ny-
udkomne Atlas over Danmark anvendt som typeeksempel på et land-
skab med parabelklitter.

Af de fom større parabeJ.klitter, der findes i dette om-
råde, Ol" Søndormiler afgjort den smukkeste. Den er desuden
næsten ubeplantet i modsætning til Nørremiler, som ellers har

I(e en meget lignende form og størrelse.

I •

Når man, før det bliver for sent, skal sikre en stor
og typisk parabelklit, falder valget derfor naturligst på
Søndermiler ved Brøndum. Denne klitparabel er ubeplantet fraset
de yderste spidser af de bagudrettede horn samt en lille og
åben plantning på spidsen. Især parabelens sydlige halvdel er
overordontlig smukt og regelmæssigt formet som en lang smal kam.
Arealet mellem hornene er udyrket klithede, og på ydersiden er

forts ••
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'ta der dels en lignende vegetation, dels arealer, der udnyttes som
eng, men ikke pløjes •••.•..

Samme år havde foreningen ved skrivelse af 25. januar til~,

nævnet fremsendt et udarbejdet fredningsforslag vedrørende loka-
litet nr. 4, Klitsøen nordøst for Skjelbakker ved Grønnestrand.
Af forslaget anføres følgende afsnit:

Langs kysten vest for Svinkløv løber en ret høj klitdæk-
ket strandvold, som ved en lavning er adskilt fra de ældre
klitter, der dækker betydelige arealer længere inde i landet.

Lavningen bag denne strandvold ligger kun lidt over havets
niveau og opfyldes derfor dels af langstrakte småsøer, dels
af våde enge og sumpede arealer.

Tidligere har søerne haft en større udstyækning, og under
den fortsatte udvikling vil de antagelig gradvis helt forsvinde.
En sådan udvikling går dOG ,ikke hurtigere for sig, end at et
naturligt samfund af de til ferskvand knyttede dyr og planter
når at etablere sig under processen, for så siden at ændres
lidt efter lidt, eftorhånden som vandstanden formindskes.

De forskellige stadier under donne udvikling er et inte~·
ressant biologisk studiefelt, og ikke mindre intoressant er
spørgsmålot, hvorledes de enkelte arter hver for sig indvandrer
til en sådan sø på et tidligere havdækket område, og hvilke
artor der Ol' i stand til at indvandre, hvilke iklce.

Søer af denne oprindelse dannes, hvor kysten løber nogen-
lunde parallelt med den fremherskende vindretning. Langs Skage-
rak ligg8l' en række søGr af denne type, og en enkelt af noget
lignende karakter findes på Læsø.

Af søerne langs Skagerak er don, der ligger Vest for
Lildstrand eneståonde på grund af sin forholdsvis betydelige

forts .•.•
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ti' dybde og sin særlig sjældne flora. De øvrige bærer alle omtrent

I ~l
I

samm8 præg.
Den, der gennoQskæres af grænsen m811em matr.nr. l a af

Andrup og matr.nr. 4 g af Kollerup, begge af Kollerup sogn, har
dog cen rigeste og mest afvekslende karakter. Det vil være af
stor værdi, at en repræsentant for donne særlige søtype sikres,
således at dens fremadskridende udvikling kan ske uden forstyr-
rende menneskelige indgreb, og hertil vælges da denne sø med
størst fordel.

Dens bund 8r dels dækket af et forholdsvis tyndt dyndlag,
dels - og overvejende - fasG sandbund. Blandt vandplanterne er
Haar-Tusindblad (Myriophyllum alterniflorum) særlig fromtræden-

r ...

de, og iøvrigt er især slægten Vandaks rigt repræsenteret, med
arterne Bændel-Vandaks (Potamogeton compressus), Rust-Vandaks
(Potamogeton alpinus), Langbladet Vandaks (Potamogeton praelon-
gus), Græs-Vandaks (Potamogeton gramin8us) og børstebladet Vand-
aks (Potamogeton p8ctinatus), af hvilke især den første optræder
rigeligt. Dem kugleformed8 Alga Nostoc pI'unil"ormeforekommer
megot talrigt og når en størrelse som en meget stor Valnød.

Af bemærkelsesværdige fugle træffes den mørktfarvec1e Mose-
terne.

Det sumpede aroal udenom S08n b8nyttos til græsning og vil
uanset fredningen fortsat kunne b<.;nytt8spå samme måde som i
øjeblikket, blot der drages omsorg for, at søens nærmeste om-

givelser ikku afspærres fra de tilstødende arealer, således at
kreaturerne tvinges til uafbrudt at holde til lige omkring søen.No

Danmarks Naturfredningsforening har endelig v8d skrivelse
af 8. oktober 1960 foreslået de tidligere forslag samlet und8r

\~) een sag og frodningsområderne udvidet. Skrivelsen er sålydende:
forts •.••
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Gennem planudvalget for Hjørring og Thisted amter er
Danmarks Naturfredningsforening blevet bekendt med, at der for-
beredes en højst uheldig sommerhusbebyggelse på flere steder
i området ved Svinkløv og Kollerup Plantager.

I dette område er tidligere gennemført nogle fredninger
af mindre omfang, og der er herudover udarbejdet forslag fra
vor side om fredning af yderligere tre lokaliteter. Af de sidst-
nævnte tre forslag er to ved vor skrivelse K.22734 af 3-12-57
forelagt det ærede Fredningsnævn til orientering, medens der
for det tredies vodkommende er rejst regulær fredningssag ved
samme skrivelse.

Siden udarbejdelsen af disse enkeltforslag har Statsmi-
nisteriet nedsat det særlige planudvalg til at udforme planer
for fordelingen af landbrugsarealer, somm~rhusområder og frede-
de områder ~nden for hele amtet. Planudvalget har for en væsent-
lig del opbygget sin endnu kun i skitseform foreliggende plan
for denne egn omkring de forskellige dels foreslåede og dels al-
lerede gennemførte fredninger, idet disse fredninger llO dækker
egnEms værdifuldeste naturområder o ~fnn har bestræbt sig for en
sådan placering af den kOffilllendebebyggelse, at den mindst mu-
ligt vil præge landskabet, sora dlO)tfremtræder set fra disse

e særlig værdifuld8 områder, og både ud fra dette synspunkt og
under honsyn til sommerhusbyggernes almindelige ønske om at bo
forholdsvis nær ved stranden, har man fundet det heldigt, om
husene kan samle sig som en lav bebyggelse ret nær bag havklit-
ten og i passende afstand fra den højo skrænt. der løber fra
Svinkløv mod syd, 0ES fra hvilkE.onman har den videste og mest
storslåede udsigt over hele terrænet.

forts. o
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~ En sådan planmæssig lokalisering af bebyggelsen vil efter vor
formening betyde en overordentlig værdifuld afrunding af de
mero specielle fredninger, vi tidligere har stillet forslag om,

"

I •.
I

I
''',

l'

c'

".

~a vil med en stigende bebyggelsestæthed ligefrem være forudsæt-
ningen for, at de af forslag8ne omfattede områder også i det
lange løb kan bevares nogenlunde uforstyrredo.

Det er derfor med megen beklagelse vi erfarer, at bygher-
rer søger at komme denne plan i forkøbet vod at bygge midt i de
områder, som er tænkt friholdt, og vi ser efter at havo drøftet
tingene med repræsentanter for planudvalget ingen bedre udvej
end at rejse sag om samlet behandling af de tre ,tidligere frem-
sendte fredningsforslag (nr. 2, 3 og 4 i skrivelsen af 3-12-57)
og derudover at udvide fredningspåstanden til at medtage de
tilstødende nu truede ar8~lero

Til brug ved detailplanlægningen har planudvalget samlet
alle oplysninger om ejerforholdene i området, og under hensyn
til det ønskoligo i at sagen kommer til hurtig behandling, har
udvalget erklæret sig villigt til at stille Kortmateriale med
disse oplysninger til nævnets rådighed. Dette materiale vil
blive fremsendt direkte fra udvalget samtidig med, at sagen
rejses med nærværende skrivelse.

Med hensyn til do arealer, som ikke omfattes af vore tid-
ligere fredningsforslag, må en forholdsvis sunooarisk servitut
anses for tilstrækkelig. Følgende formulering kan fra vor side
foreslås:

Der må ikke uden fredningsnævnets tilladelse foretages
afgravning, opfyldning eller beplantning ellor anbringes mas-
ter eller andre skæn~ende indretninger, ikke placeres anden
bebyggelse end sådan, der tjener arealernes landbrugsmæssige
eller skovbrugsmæssige udnyttelse, og ikke indrettes telt-
pladser. forts ••
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Kort efter modtagelsen af Naturfredningsforeningens skrivelse,
den 15. oktober 1960, modtog nævnet fra Fredningsplanudvalget
for Hjørring og Thisted amter de til skrivelsen hørende kort-
bilag og senere, den lo. docomber 1960, en foreløbig forteg-
nelse over de i området værende lodsejere mod matr.nr. for de
arealer, der forventedes omfattet af fredningssagen.

Ifølge den af Fredningsplanudvalget don 7. december 1960
udarbejdede fortegnelse over lodsejere i det til fredning fore-
slåede område omfattede dotte matr.nr.:

l f, l g, l k, 2 b, 2 d, 3 b, 3 c, 3 g, 4 g, 4 n, 4 Q,

5 c, 5 d, 6 d, 6 f, 7 0, 8 c, 8 d og 9 Brøndum by, Kollerup
sogn.

l l - l Q, l q, 4 b, 4 e - 4 g, 4 q, 4 s - 4 ø, 5 c,
5 k, 5 ID, 6 e, 6 i, 6 k, 6 q, 7 d, 7 TIl, 7 Q, 7 p, 8 d, 9 e,
9 f, lo b, lo 1, 15 f, 21 d, 23 0, 24 d, 26 d, 28 a og 25 a,
Kollorup by og sogn.

l a - l h, 2 b - 2 d, 3 a, 3 f 3 g, 4 a, 4 e, 5 a - 5 c,,
6 a - 6 " 7 c - 7 g, 8 a, 9 b, lo a, lo b, 11 a, 11 c, 12 a'-',
og 13 a - 13 d, Andrup by Kollorup sogn.

l b, l Q, 3 d, 3 e, 5 c, 5 k, 8 a, 8 c, 8 o, 8 f, 8 1,
8 m, 8 Q, lo a og lo b, Hjortdal by og sogn.

Den 16. januar 1961 afholdt fredningsnævnet et indledende
møde i sagen. Til mødet var sRmtligo lodsejere indkaldt vod
skriveIso nf 29. decembor 1960, fremsondt med aflevoringsat-
test. Endvidere deltog efter indvarsling repræsentanter for
Thisted amtsråd, Fjorritslev og Hjortdal sogneråd, rekvironten,
der mødte vod lokalkomitoon .for Thisted amt, formand amtslæge
Folke, Thisted, frodningsplanudvalgot for Hjørring og Thisted
amter, dor mødte ved landinspektør Ernst Boe, Hjørring, og

forts .•
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ar'., statens Klitvæsen, der mødte ved overklitfoged A. Rasmussen.
Med enkelte undtagelser var alle lodsejero mødt.
Formanden for nævnet redegjorde på mødet for forslaget,

og landinspektør Boe gennemgik de af fredningsplanudvalget ud-
arbejdede planer og hidtil førte forhandlinger, ligesom han i
hovedtr,æk oplyste, hvor der påtænkes tilladt bebyggelse.

Ved mødets slutning blev besigtigelse af områderno be-
rammet til mandag den 27. marts 1961 kl. lo, med hvilket de
mødte blev gjort bekendt.

Under mødet blev det overfor nævnet oplyst, at det måtte
påregnes, at visse enklaver på tilsammen ca. 300 ha måtte for-
ventes at blive trukket ud af fredningssagen, idet der for
disses vedkommende ville blive søgt udarbejdet en kystbyplan
efter nærm8re forhnndling med Ji'jerritslev sogneråd.

Efter ~~tnævnet den 15. marts 1961 havde; holdt et internt
møde til drøftelse af sagens videre behandling, blev der den
27. marts 1961 foretaget besigtigelse af arealerne. Til besig-
tigelson var samtlige lodsejere indvarslet ved nævnets skrivel-

• so af 18/3 1961, der anmodede de af lodsejerne, der måtte ønske
at fremsætte udtalelser overfor nævnet, om at være til stede
ved vejene ud for deres parceller pa nærmere anførte tidspunkter.

~ Under besigtigolsen var nævnets medlommer enigo om i ot vist
OillfRngat ville meddele tilladelser til sommerhusbebyggelse,
dog først efter nærmere forhandling med lodsejerne.

Sagen var horeftor stillet i boro, idet nævnet afventede
løsniilgE;Ilaf spørgsmålet om undtagolse af visse enklaver, især

.,

matr.nr. l b, Andrup. Under hensyn til, at problemet formododes
at ville bevirke on væscmtlig forsinkelse af sagen, forhandlede
nævnet ved en større brevvoksling herom med rekvirenten, der
dog fastholdt ønsket om at undtage enklavernc fra fredningen.

forts .•.
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~ Endvidere blev der ført forhandlinger mellem fredningsplanud-
valget og sognerådet på den ene side og køberne af arealerne
på den anden side. Efter at køberne havde ladet tinglyse vis-
se servitutbestemmelser fik nævnet ved skrivelse af 5. januar
1962 fra planudvalget underretning om resultatet af forhand-
lingerne. Spørgsmålot om en egentlig kystbyplan var imidlertid
uløst.

Den 6. april 1961 fremsendte fredningsplanudvalget til
nævnet et lystryk og en skrivelse, hvorefter matr.nr. 4 ø, 6 e,
6 g, 7 m, 7 p og 9 f, Kollerup by og sogn, alle udgik af fred-
ningsbegæring(:m.

Nævnet afholdt den 19. juni 1962 et nyt lodsejermøde i
sagen.

Til dette møde var indvarslet samtlige ejere af de i
den ovenfor nævnte fortegnelse over matr.nr. i området an-
førte arealer.

"

I

Bekendtgørelse om mødet havde forinden været indrykket i
Statstidendo nr. 47 for onsdag den 30. maj 1962, og lodsejerne
var endvidere indvarslet vod anbefalede breve af 2. juni 1962.
En del af lodsejerne havde givet møde, og endvidere var mødt
landinspuktør Ernst Boe for fredningsplanudvalget, sagfører

e Madsen, Fjerri tslev, for Thisted amtsråd og amtsvejinspektør
N.K.A. Sørensen for Thisted amts vejvæsen.

På mødet redegjorde nævnets formand for saeens behandling
og omtalte de generelle rE:)tningslinier for den servitut, der
ved fredningen tænkes pålagt arealerne. Han gjorde endvidere
rede for ankeadgangen.

.,

Landinsp8ktør Boe gjorde de mødte bekendt med, hvilke
areal ur man havde besluttet at udtage af forslaget, i hvilken

forts.
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'I forbindelse formanden gjord8 ejerne af de pågældende arealer
, I

bekendt med deres rettigheder. Landinspektør Boe redegjorde
for den tekniske fremgangsmåde ved bebyggelse af de udtagne
arealer og for, efter hvilke retningslinier de øvrige arealer

-.

,

tænkes opdelt efter deres egnethed til bobyggelse.
Under en efterfølgende forhandling med lods(;jerne blev

disse anmodet om at nedlægge påstand i sagen med hensyn til
krav om erstatning for fredningen. Samtligo mødte lodsejere
med 8n enkelt undtagclsu forbeholdt sig at fremkomme med
skriftlige påstande.

Nævnet udsatte herefter sagen, idet landinspektør Mon-
rad, Aggersund, blev antaget som nævnets tekniske medhjælper
og anmodet om at udarbejde endelige kort og arealberegninger
til brug vod sagens afslutning.

I overensstemm81su med det på mødet mod lodsejerne den

"
19. juni 1962 aftalte fremkom der i de følgende månoder skrift-
lige indlæg i sagen fra en større kruds af lodsejere. Dot var
h8relter IThmingen, at nævnet i løbet af 8ftc~"'året1962 ville
foretGge en intern besigtigelse: Gf området og under denne
søge frem til de tilbud om erstatning, nævnet kunne gå ind for.

Imidlertid viste det sig, at det ikke p8 daværende tids-
4t punkt var muligt for landinspektøren at udfærdige de nødvendige

kort, idet grænsernc for de arealer, der i området var under
) fredning i henhold til sandflugtslovgivningen, efter ikraft-
I trædelsen af den nye sandflugtslov, lov nr. 84 af 25. marts 1961
iI _ om snndflugtons bokæmpels8, ikke var fastlagt. Disse grænser
I

var det en nødvendighed for nævnet at have kendskab til, inden
forhandlingerne om erstatninger til lodsujernu kunne finde stod.

forts •.
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Endvidere viste dot sig vanskeligt for landinspoktøren at få
fastlo.gt grænserne for de enklavor, der skulle udgå af frednings-
forslo.get, ligesom grænserne for den kommende kystbyplo.n nød-
vendigvis måtte indtagnes pn kortene.

Med landinspektør Monrnds skrivelse af 20. april 1965
modtog fredningsnævnet det ønskedo kortmaterialo, hvoreftor den
fornævnte, interne besigtigelse fanut sted den 3. og 4.maj 1965.
Under besigtigelsen, hvor o.lene foruden medlcIT~erne af nævnet
var til stude lo.ndinspek~ør Boe, fredningsplanudvnlget for
Hjørring og Thisted amter, blev dur efter en gennemgang af
hele området taget endelig stilling til grænserne for fredningen.

Man enedes om at søge fredet et område, der er opdelt i
to o.fsnit, beliggende på henholdsvis østre og vestre sido af
offentlig bivej nr. 9, der forløber fra Fjerritslev mod nord
over Brøndum til havet.

Det østlige afsnit bcgrænccs mod nordvest af Vesterhavet,
mod nordøst nI statsejede under klitvæsenet administrerede
areu.ler vod Svinkløv plantage oe; Gl. Hvarre i. Hjortdal kommune,
mod øst og sydøst følger grænse:'t.st3.tens sko l mod do privat-
ejede are~ler under Andrup og Borup ejerlav, medens området
mod syd grænser mod den statsejede Kollerup planta~G. Mod syd
og vest tangerer grænsen den offentlige bivej nr. 9 på et
kort stykke, for derefter i nordlig retning at følge sandflugts-
grænsen gennem Bredovands Bakker og vidors langs 1\1ølleboud-
stykningens østlige grænse. Nord herfor er grænsen trukket
mod øst ind mod statens nroulor ved Kr05bnkkor og Borgstuo-
rende for herefter at gå mod vest parallelt med hnvet langs
den nordlige side af Skelbakker til Klim sogneskel.

forts ••
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• Den vestlige del af fredningen omfatter de 2 klart af-
grænsede; ParabelJdi tter Hr. og Sdr. Miler. Dette område er
mod nord begrænset af privatejede nre;aler ind mod Kollerup
Klit, mod øst af privatejede ~reQ18r, beliggende vest for den
offentlige bi ve;j nr. 9, mod. syd af de; pri vntcj ede ar,:nler
beliggende nord for Udklit. Mod vust er dotte områdo ligele-
clas begrænset af Klim sogn8~,krjl.

Nævnets t~knisko medhjælper' har herefter måttut udarbejde
nye kort, hvor grænscr':L) blev afsat i overensstemmelse mod
det under besigtigelsen bestemte;., Sogan a_fventede lwrefter on forhandling mod blandt ande:t
Boligminis r;oriuts kommittcredu i byplansagor, idet det var af
betydning for nævnots behandling af fredningssngen at opnå
sikkorhed for, at dun under udn.rbojdelse v&rende kystbyplan
stemte overcms med frednine;sgrænscrnc.

I ..
På et den 15. marts 1966 i Fjerritslev afholdt møde med

nrkitekt Mogens BanDen som ropræsuntanc for dGn konilllitturede
samt me;d repr-æsentanter for Ft18rri ts1ev komrrune, Frcdningsplan-, udvalgot for Hjørring og fhisted amter og Thisted amts vcj-
væsen blev der cfter en b8sigtigclsu af området fro. den kom-
mi tter8de give t nævnsformond (-m tilsn.gn om, Gt man kunne til-

e trædG frudningsomr&.de cs afgrecnsning, og at r8stcm af området
blev butrngtet som interesseområde for sommerhusbcbyggelsG,
hvor en na'rmer8 plcmlægning skal godtgøre, hvad der skal be-
bygges med c-;ommcrhusc og hvilke arealer, der skal friholdes
for sådan bcbyggelsu.

Fredningsnævn8t udarbejdede nu på grundlag af de under
sngcns behnnclling trufne bGstelllffielsermed hensyn til de ondo-
liga grænsor en ny fortegnelse over lodsejerne i områdot? rek-
virorude do .fornødne tingbogsnt toster og r.mmodedo Frednings-

forts ...•
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14t: planudvalget om at fromkorr~e mod forslag til den frednings-
servitut, der ved kondelsen skulle pålægge~ ejendOIDrrlenei
området.

Kort tid efter fremsendte Fredningsplanudvalget et ud-
kast til fredningsservitut, der kunne danne grundlag for for-
handlinger med lodsejerne om erstatninger m.v.

Udkastet er sålydende:
Terræn.

Der må ikke uden'fredningsnævnets tilladelse foretages afgrav-
ning, opfyldning olIer planering. Dog skal uden særlig til-
ladelse eksisteronde grøfter kunne vedligeholdes, eksisterende
veje skal XUnL0 vedligeholdes og i bogrænset omfang udbygges,
mindro jordarbojdor skal kunne foretages i tilslutning til ek-
sistorende bebyggolse, og gravning af grus og ral skal kunne
forota~os på matr.nr under forudsætning af, at ter-
r.ænetudjævnes e~ter afgravningen.

Indretning af mindre parkeringspladser i terrænet skal
kunne ske oft0r fredningsnævnets godkendelse., storo sten må ikke beskadiges eller fjernes. Der må ikke
foretagos indgreb, som ændrer vandstanden i klitsøen på
matr.nr ...•.... Rller som ændrer vandets karakter, f.eks. ud-

4t lednin~ af spilde- olIer skyllevand, udkastning af affald eller
bohandling med komikalier.

H

Pl~ntGvækst og dyreliv.
Dor må ikke uden fredningsnævnets godkendolse foretages plant-

,
!I _

ning aI træer eller opdyrkning af udyrket jord. I tilfælde af
bebyggelse af matr.nr. lo a af Andrup må og skal der dog, inden
for det i dag beplantede areal, opretholdes en mindst 20 ID

ttl bred slørende beplantning nord og øst om bebyggelsen.
forts •••
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~ Arealerne, der i øjeblikket er under kultur, skal kunne dyrkes
som hidtil.

,

Selvsået tYævækst SGS gerne huggut og skal kunne hugges
ved fredningsmyndighodernes foranstaltning, dersom ejeren ikke
ønsker selv at foretago hugsten.

Afbrænding af heden må kun sko ofter aft8.1omed frednings-
nævnet.

Afgræsning af udyrkede arealer skal af fredningsnævnet
kunne begrænses til det omfang, der af dette ~nS8S for mest
formålstjenligt for en opretholdelse af klithedens og engens
karakter.

Beb~gGlse m.v.
Der må ikke på arealerne placeres bygninger, herunder skure og
boder. Eksisterendu landbrugsbygninger og pensionater skal
dog med nævnets godkendelse kunne fornyes og suppleres i for-
nødent omfang. Anden oksisterondc bebygg81se må vedligeholdes
i fornødent omfang, men skal være fjernet inden år 2010.

Master og skilte må ikke anbringes uden efter frednings-
nævnets tilladelse. Hegning i landbrugsarealer med træpæle og
tråd skal kunne for0tages overalt, medens andre former for
hegning kræver frednirlgsnævnets tilladelse i hvert enkelt

4t tilfælde. ~redningsmyndighederne skal, hvor de anser det for
ønskeligt, kunne Inde opsætte gennemgange i form af stentor,
møller eller lignende.

Ved parkeringspladser skal tilsvarende fredningsmyndig-
hederne kunne indrette toiletter og opsætte affaldsbeholdere.

Adgangsforhold.
Almenheden skal have adgang til gående færdsel og til ophold
på alle udyrkede arealer undtagen inden for en radius af 50 ID

fra bebyggelse samt hvor klitvæsenet anser dot for nødvendigt
forts ••
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\~ at forbyde færdsel på grund af fare for sandflugt.
Campering og teltning må ikke finde sted undtagen på

anviste pladser i tilslutning til pensionaterne.

I dagene den ll. og 12. deceQber 1967 afholdt nævnet
møder på Fjerritslev Kro med lodsejerne, hvor man forhandlede
med disse om fredningsforslaget og om erstatningskravene.

Til møderne var samtlige lodsejere indvarslet med pas-
sende mellemrum, idet samtidig alle panthavere og andre i
ejendommene interesserede havde fået meddelelse om møderne.
Indvarslingerne blev fremsendt til de enkelte med afleverings-
attest den 24. november 1967. Udover lodsejerne var til stede
formanden for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for
Fjerritslev, der gav møde for rekvirenten, og repræsentanter
for Fredningsplanudvalget, Thisted amtsråd, Thisted amts vej-",

.. væsen og Fjerritslev sogneråd .
Lodseje~ne fik, efterhånden som de kom til stede, udle-

veret et eksemplar af det servitutforslag, der var udarbejdet

•• af Fredningsplanudvalget, og blev kort gjort bekendt med for-
slagets indhold. Desuden fik hver enkelt på kort og luftfoto-
grafi udpeget de af ham ejede arealer, der omfattedes af fred-

_ ningspåstanden.
Ikke alle lodsejere havde mulighed for at komme til stede

til den berammede tid, hvorfor nævnc~ den 9. april 1968 af-
holdt et yderligere forhanc1lingsmøde, hvortil var indvarslet
de lodsejere, der ikke havde givet møde i december måned 1967,
og med hvilke man ikke forinden ved brevvel:s1ing havde opnået
en forligs~~ssig ordning.

Ingen panthavere har givet møde under forhandlingerne
og forbeholdt sig at kræve andel i fredningserstatningerne.

De til forhandlingsmødet den 9. april 1968 indvarslede
forts .•
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(tt' lodsejere modtog sammen med indvarslingsskrivelsen hver et
eksemplar af servitutforslaget, som de således før mødet har
haft lejlighed til at gøre sig bekendt med.

"
Efter de under sagens behandling skete ændringer i det

til frednins foreslåede område omfatter dette nu de nedenfor
under gennemgangen af de enkelte lodsejere anførte matrikel-
numre.

Som foran omtalt er der til brug under sagens behandlinge af nævnet udarbejdet en fortegnelse over samtlige lodsejere
med fortløbende numre, begyndende i den sydlige ende med

'\ Brøndum ejerlav, hvorefter følger Kollerup, Andrup og Hjortdal
ejerlav. I det følgende er de i fortegnelsen anførte lodsejer-
numre anvendt under gennemgangen Df do overfor nævnet fremsatte
påstande og bemærkninger samt nævnets afgørelse vedrørende de

~ enkelte ejendo@uo.

Lodse,ier nr. l, landmand Johann es Damgaard Laugescm, Brøndum pr.
Ii'jerritslev, matr.nr. 3 g, L~ n, Brøndum by, Kollerup sogn, har
ikke givet møde og har ej heller skriftligt eller på anden måde

II nedlagt påstand i sagen. Nævnet har enstemmigt vedtaget at til-
kende denne lodsejer en erstatning for fredning af do ham til-

4t hørende arealer på 1500 kr. pr. ha.

Lodsojer nr~ husmand Niels Chr. Bjerre, Brøndum Hede pr.
Fjerritslev, matr.nr. 3 b, 3 c, 4 g, Brøndum, har erklæret sig
indforstået med fredningen mod en erstatning på 1500 kr .pr ..ha.,
hvorefter der er opnået forlig på det '~egrundlag.

Lodsejer.nr. 3, gårdejer Otto Steen Thomsen, Brøndum pr. Fjer-
ritslev, matr.nr. l f, Brøndum, er forligsrnæssigt indgået på
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ti at lade sine af forslaget omfattede arealer frede mod en er-
statning på 2.500 kr. pr. ha af dot ikke i forvejen sandflugts-
freded~. Han har ikke krævet erstatning for fredningen af sand-
flugtsfredede arealor.

Lodsejer nr. 4, husmand Edyard Marinus Christensen, Fjerritslcv
Enge pr. Fjcrritslev, matr.nr. l g, Brøndum, ar forligsmæssigt
indgået på at lade ejendommen frede mod on erstatning på 1.500

kr. pr. ha.

Lodsejer nr. 5, Fjerritslev kommune, matr.nr. 4 Q, Brøndum, har
erklæret sig enig i fredningon uden krav om erstatning.

l/odse,jernr. 6, slagter Gunnar Olesen, Fuur, matr.nr. 2 b,
Brøndum, er forligsmæssigt indgået på at lade den del af ejen-
downen, der omfattos af forslaget, og som ikke i forvejen er
sandflugtsfredet, frede mod en erstatning på 2.000 kr. pr. ha.

Det er før sagons afslutning oplyst for nævnet, at denne
ejendom i sommeren 1968 er af~~ndet til et interessentskab, be-
stående af sælgeren GunnRr Olesen, mælkehandler Arne Bertelsen,

IJ slagtermester HaraJd Frandsen, alle Fjerritslev, murermester
Harald Jilldersen,Klim og landoverbotjent Villy Pedersen, Fjer-
ritslev, der ifølge skødet overtager erstatningskravet.

Lodserier.__nr ~-.-L- gårde<ier Kli tgaard Winther, Klim pr. Fj erri tslev,
matr.nr. 5 c, 6 d, Brøndum, har oplyst, at han den 11/12 1967

:11 har solgt hole sin ej (mdom til dr .med. vctr. Kj eld Wamberg og
fru Martha v-Jamb8rg,Høyrups Allo 33, Hellerup. Nævnet har her-
efter indvarslet køb8rn8, der skriftligt har protesteret imod
fredningen af de 2 parceller, fredningspåstanden vedrører, idet
de ønsker at opføre on mindr0 bolig for sig selv på dotte sted.
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~ De har endvidere oplyst, at de overvejer at etablere fuglereser-
vat på arealet, hvorfor de protesterer imod, at der pålæg~es
ejondommen en servitut mod forbud mod afgravning, plantning
m.v. Køberne har henvist til, at der på en syd for deres areal
beliggende ejendom er givet tillaoplse til opførelse af et hus
til helårsbeboelse, og do har erkl~ret sig indforstået med
fredningen uden erstatning, hvis deres ønsker opfyldes. Næv-
net har enstemmigt vedtaget at nægte tilladelse til opførelse

e af et hus på arealet, og at frede dette mod en orstatning, der
fastsættes til 1.500 kr. pr. ha.-e Lodse,ier nr. 8.1. gårdejer Ingvard Ohr. Kragh, 13røndum pr. Fjor-
ritslev, matr.nr. R d, Brøndum, .har skriftligt overfor nævnet
tilkondogivet, at han er indforstået med fredning af ejendommen
mod on erstatning på 1.500 kr. pr. ha., hvilket svarer til den
af ejerne af de tilstødende ejendomme opnåede erstatning.

Lodse,jer nr. 9'1.. landmand F'rits Vabbersgaard Larsen, Brøndum pr.
Fj erri tslev, matr .n.1'. 9, Brøndum, er forligsmæssigt J .ndgået på
at lade d8n nc:evntoejendom frede mod on erstatning på 1.500 kr.i,' pr. ha. Lodsejeren 01' under sagens bohandling død, hvorefter
ejendommen er overtaget af enken, fru Edith Larsen, sst.

Lods~;j~f-nr~_lo, gArdejer Carl Valdemar Bach, Brøndum pr. Fjer-
ritslev, matr .nr. 7 e, Brøndum, er forligslJlæssigt indgå(~t på at
lade ejendonooen frede mod en erstatning på 1.500 kr. pr. ha.

Lodso~er ~r. 11, gårdejer Poul 0stergaard Helleborg, 0. Klit-
gaard, Klim pr. Fjerritslcv, matr.nr. 2 d, Brøndum, har ligele-
des erklæret sig indforstAet mGd fredningen mod en erstatning
på 1.500 kr. pr. ha.
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;ta Lodsejer nr. 12, jernstøber Svend V. Jørgensen, Fjerritslev,
som køber ifølge betinget skøde, lyst 5/8 1967, og landmand
Helge Ejvind Larsen, Brøndum pr. Fjerritslev, som endelig skøde-

" haver, matr.nr. 8 c, Brøndum, har overfor nævnet oplyst, at der
ikke i det betingede skøde GI' truffet bestemmelse om, hvem
der skal have fredningserstatningen. Begge har erklæret sig
indforstået med fredningen mod en erstatning på 1.500 kr. pr. ha.,
idet der senore skal tagos stilling til, hvorledes fordelingen
af erstatningssummen skal ske. Sagfører M.A. Madsen, Fjerritslov,

\<'

har ved skrivelse af 11/1 1968 meddelt, at erstatningen skal
udbetales til maskinfabrikant Sv. V. Jørgensen.

LodseIle]:'nr. 13, kæmner Erik fleden og gårdejer Alfrod Sørensen,
begge Vodskov, matr.nr. 5 d, 6 f, Brøndum, 6 i, 23 a, Kollerup
har erklæret sig indforstået mod fredning af de i forvejen
sandflugtsfrededo ar8alor uden erstatning. For fredning af de

~ øvrif,e arealer har lodsejerne påstået sig tilkendt samme er-

"

statning som do øvrige lodsejere i området eller 1.500 kr. pr.
ha. for ikke sandflugtsfredodu aroaler af 5 d, 6 f, Brøndum,
og det areal af 6 i, Brøndum, der ligger syd for klitrækken,
medcms de for de øvrige arealer af 6 i, Kollerup, og for 28 a,
sammest;eds, påstår en erstatning på 2.500 kr .pr. ha. af do
ikke sancil'lugtsfredede arenler . .Forlig har ikke kunnet opnås,
og nævnet har enstommigt vedtaget at yde lodsojc.n'neen gennem-
snitsorstatning på 1.600 kr. rI'. ha. for fredninGen af matr.nr.
5 d, 6 f, Brøndum, og matr.nr. 6 i, Kollerup, modens erstat-
ningen for frodning af matr.nr. 28 a, Kollerup, fastsættes
til 1.200 kr. pr. ha.

Lodsejer nr. 14. montør Sigvald 11.. Jensen, Aabyhøjvej 27, Hasle,
Århus V, matr.nr. 7 o, Kollerup, protustered~ imod fred-
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1., ningen og oplyste, at ha~ har købt arealet med det ~ormål at
" I

t .,

I

tilplante det, hvilket han allerede er begyndt på. Han ønske-
de at pl&nte forskellige træer, thuja og lignende. Han har for
tre år siden opført et træhus på parcellen uden tilladelse.
Arealet ligger i sin helhed indenfor skovgrænsen, og nævnet har,
da forlig ikke kunne opnås, idot ejeren kyævede 1500 kr. pr. ha.
i erstatning, enstemmigt vedtaget, at det ulovligt opførte hus
skal nedrives straks, at ejerens ønsker om plantning imødekom-
mes for den sydlige halvdels vedkommende, og at der i erstat-
ning ydes ejeren 1000 kr. pr. ha. for fredning af denne halvdel,
medens erstatningen for fredning af den nordlige halvdel fast-
sattes til 1200 kr. pr. ha. Grænsen mellem de to halvdele af
ejendommen fastsattes til en linie mellem punkter 240 meter i
vestskellet fra sydvestre hjørne mod nord og 300 meter i øst-
skellet fra sydøstre hjørne mod nord.

Lodsejer nr. 15, fabrikant Herbert William Madsen, Vester Sø-
gade 70, København V., matr.nr. l 1, 4 e, 4 f, 4 q, lo 1, l m,
alle Kollerup, har protesteret imod fredningen og afslået at

• forhandle om erstatning, idet han dog har erklæret at være klar
\\ I

over, at der ikke ydos erstatning for fredning af i forvejen
sandflugtsfrededo arealer. Nævnet har herefter enstemmigt
fastsat erstatningon til 3000 kr. for matr.nr. l ~ og 1500 kr.
pr. ha. for de øvrige areGler nf ikke i forvejen sandflugtsfre-
det område.

Lodsejer nr. l6~ landmændene Helmer Petersen, Knud Petersen,
Karl Johs. Petersen og Hans vv. P8tersen, alle Rågoleje pr. Vej-
by, matr.nr. 8 cl, 9 e, Kollerup, llar erklæret sig indforstået
med, at arealerne fredes uden erstatning betinget af, at det

forts •••
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fredningssagen.

Forsvarets bygningstjenoste har under sagens behandling
været indvarslet og har givet møde vod arkitekt Agerskov,

- Nordjydske Bygningsdistrikt, Viborg. Endvidere har distrikts-

\. ,

I'
H'

leder Iversen, Hjemmeværnet, ~rhisted, givet møde. De mødte
har oplyst, at forsvaret har købt matr.nr. 8 d og den del af
9 e, som er beli~gcndc syd for Klim Strnndvej, og som er om-
fattet ar fredningsforslaget. Arealet benyttes af hjemmeværnet
til præcisionsskydning, og skydebanen benyttes hovedsagelig i
sommerhalvåret fra april til november, idet der kun af og til
skyd0s om vinteren. Afmærkning sker med sædvanlige mærker,
herunder en kugle i 14 - 15 meters højde, der hejses, når
der skydes. Dur udsættes ikke vagter, og der er ikke noget
til hinder for f[{)rdsoli området rundt om skydebanun, når der
skydes. Forsvarets skydebaneudvalg har godkendt banen. Udover
kuglen findes der på nærmere ::mgivne steder, hvorfra kuglen
kan ses, særlige sl::ilte,hvorefter adgang til området forbydes,
når kuglen er hej st. [;kilt<:-3ll<:;,der stationært vi ser en knæ-
lendc skytte, bærer endvidure under skydning med rremhævcde
typer ordet:· Skarpskydning.

Der var enighed blandt nævnets medlemmer om, at skydo-
banen kan tillades anvendt som hidtil med de hidtidige afmærk-
ninger, idet formanden dog bemærkede, at nan principielt hav-
de fundet det rettest, at der under skydning blev udsat vagt-
poster. Tilladelsen blev meddelt tidsbegrænset, alene gældende
i Eorsvarets ojertid.

Forsvarsministeriet har ved skrivelse af 2. oktober 1968
meddelt, at ministeriet ikke finder noget at indvende imod, at
arealet fredos ud~n erstatning. forts ••
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(tl Lodsejer nr. 17, typograf Ejnar Gothard, Skjoldagervej 88,
Gentofte, matr.nr. l q, Kollerup, nedlagde påstand om en er-
statning for fredning af ikke sandflugtsfredede arealer på

h'

4.000 kr. pr. ha., idet han erklærede sig indforstået med
fredning af det sandflugtsfredede uden erstatning. Forlig
blev ikke opnået, og nævnet har ensterrumigtfastsat erstat-
ningen til 3.000 kr. pr. ha.

'~ Lodsejer nr. l~ grosserer Gunnar W. Schmidt, Femte Juni Plads
13, København F, matr.nr. 21 d, 26 d, Kollerup, har ved skrivel-
se af 9/5 1962 nedlagt påstand om en erstatning på 25 øre pr.
kvadratalen eller ialt kr. 45.747,00. Forlig er ikke opnået
med denne lodsejer, og nævnet har enstemmigt fastsat erstat-
ningen til 1.200 kr. pr. ha.

\ Lods~~er nr.~ Staten (Bvinkløv Plantage), matr.nr. 15 f,
Kollerup, 12 a, 2 c, 3 f, 4 e, 5 c, 6 e, 7 g, lo b, 11 c, 7 f,
Andrup (lodse,-jer nr. 25, Landbrugsministeriet ved Kli tdirek-
toratet) har givet møde ved klitplantør Bruus Jensen.

Han oplyste, at der ikke ønskes foretaget beplantning
af de arealer, der ikke i dag er beplantede, hvorfor der for-
mentlig ikke fra Statens side haves indvendinger imod fred-

4t ningen. Nævnet bestemte, at fredningen ikke er til hinder for
anlæg af nye parkeringspladser på Søbakken og andre egnede
steder i statens område. Det oplystes, at matr.nr. 7 f, Andrup,
er tilplantot. Klitdirektoratet har ved skrivelse af 26/7 1968
med Landbrugsministeriets tiltrædelse meddelt, at man er ind-
forstået med, at arealerne fredes uden erstatning.

forts •••
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:tt Med hensyn til det af Staten ejede matr.nr. 2 c, Andrup by,
Kollerup sogn, bemærkes, at dette matr.nr. delvis er fredet
i forvejen ved en den 25. april 1946 efter forudgående for-
handlinger mellem Klitinspektoratet, Thisted amts Fredningsnævn
og de private lodsejere af matr.nr. 2 b (lodsejer nr. 55,
brødreno Helsted, i 1946, disses moder, fru Christel Helsted),
matr.nr. 5 b og 6 b (lodsejer nr. 56, fru Agnes Hvenegaard),
og matr. nr. 6 c (lodsejer nr. 53, Frederik Fogh, i 1946 fru
Ellen Fogh) indgået ovorenskomst. Fredningsdeklarationen er
tinglyst på ejendommene den 30. april 1946 og omfatter l. Forbud
mod beplantning samt 2. Forbud mod opfør81se af b.ygninger af en-
hver art eller foretageIso af ænd.ringer i de nu opførte byg-
ninger uden Thisted amts Fredningsnævns tilladelse, idet for-
målet med fredningen var, at de pågældende arealer stedse

l" skal henligge i d8n nuværende naturtilstand.
Under hensyn til, at bestemmelserne i denne deklaration

er i nøje o\Terensstemmelse med do vod nærværende kendelse fast-
satte fredningsbestemmelser, kan deklarationen aflyses., Som nedenfor under de enkelte lodsejero anført har eksi-
stensen af den ældre fredning af arealerno medført orstat-
ningsm(:e~:;sig8konsekvenser for disso lodsej ere.

Matr.nr. 2 c, Andrup by - Kollerup sogn, er tillige sam-
men med matr.nr. 7 g, sst., delvis fredet ved en den ll. juli
1955 tinglyst deklaration, hvorved der efter overenskomst
mellem Klitdir8ktoratet og rrhisted amts }i'redningsnævn er på-
lagt dole af de nævnte ejendomme en fred.nin~sservitut om, at
de s1<:alhenligge i uforandret naturtilstand. Servitutten om-
fatter bestemmelser om forbud .o.odbGoyggelst:, beplantning,
opdyrkning m.v., forbud mod afslåning af lyngvegGtationen,

forts •.
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(e a.fgræsning og af skrælning af lyng- og græstørv, påbud om
fjernelse af træer og .forbud mod opstilling af boder, skure
m.v. samt mod rejsning af tele.fon- og elektricitetsmaster.

Under hensyn til, at bestemmelserne i den n~vnte ser-
vitut på enkelte punkter er videregående end de ved nærværende
kendelse fastsatte, findes det rettest, at der ikke sker af-
lysning af den ældre servitut.

e Lod.se,ier nr. 20, redaktionschef Morten Pedersen, Folehavevej 26,
Hørsholm, og .fru Inge Agnete Grymer, Holmeganrdsvej 3L~, Hille-
rød, i sameje, matr.nr. 5 m, Kollerup, er begge indgået på at
lade de af påstanden omfatted.e arealer, hvoraf hovedparten i

,
forvejen er fredet i henhold til sandflugtslovgivningen, frede
uden krav om erstatning. For Morten Pedersens vedko~nende er
forliget tiltrudt ved skrivelse a.f 8/3 1968.

".
Lodsojer llF. 21,_ mejeriejer C. Søndergaard Nielsen, Rørholt
pr. Dronninglund, og direktør Edvin Reinhold Sørensen, Aalborg-
vej 16, Svenstrup J., matr.nr. 5 k, Kollerup, har begge under
hensyn til, at alene i forvejen sandflugtsfredede arealer fore-
slås omfattet af' .fredningen, erklæret sig indforstået med den-
ne uden krav om erstatning.

Lo9:.§.§JQ~~__n~__. gs sagfører Harald Pedersen, Store Møllevej 3,

København S, matr.nr. l n, Kollerup, har vod skrivelse af
29/3 1968 meddelt nævnet, at hall ikke vil mod.sætte sig on
fredning af ejondomrll0n,men påstår erstatning efter gældende
regler. Nævnet fastsatte erstatningen til 1500 kr. pr. ha.
for den ikke sandflugtsfredede del af ejendommen. For denne
sidstnævnte del vedtog nævnet, at der ikke ydes erstatning.

forts .•
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al• Lodse,ler nr. 23, retsassessor Chr. Bækgaard, Nibe, matr.nr. Lj.. s
Kollerup, har oplyst~ at det på hans ejendom beliggende sommer-

-I hus er et grundmuret stenhus, ca. 30 år gammelt, af ej~ 'doms-
værdi 15.000 kr. og af egentlig handelsværdi ca. 50.000 kr.
Huset er det eneste af de i området væronde sommerhuse, der ikke
ligger på lojet grund. Husets størrelse er 65 m2 foruden udhus
og garage. Lodsejoren nedlagde påstand om en erstatning på
15.000 kr.~ såfromt der stilles krav om nedrivning af husot.
Efter forhandling opnåodes der forlig, bekræftet af lodsejeren
ved skrivelse af 27/1 1968 til nævnot. Han tilbyder ltorefter:\"

"

mod en erstatning af 12.000 kr. at forpligte sig til sonest år
2010 vederlagsfrit at tilskøde staten ejendommen. Nævnet god-
kendte onstemmiBt, at dal' indgås forlig med denne lodsejer
på de nævnte vilkår. Det vedtoges endvidere at tillade lods-
e,lerellat opretholde det ved ejondo1Yanens bygninger værende
hegn, der efter det oplyste har uksisteret lige så længe som
bYGningerne, os som hestår af et fårehegn på dels træ-, dels
cementpæla.

, Lod~.Qj.Q~_:!!:f:...!__g~_L 'hll.'=nnrmc1 Hed ge ,Torlnnnos Klit, Kollerup, matr.
nr. 4- t, l o, lo b, 4- g, 4 u, ~ v, 4 x, 4- y, 4- z og 4 æ,
Kollerup, har ønsket tilladelse til at flytte 3 i dot af fred ...
ningsforslaget omfattede område beliggon(le sommerhuse, der er
på lejet grund, udenfor området, ligesom han ønskede at tage
ral og grus af arualerne P;j, matr.nr. 1+ g. l'Jleddisse i'orbe-

.'
hold har han ikke villet modsætte sig fredning mod erstatning,
om hvis størrelse forlig dog ikke har kunnet opnås. Nævnet
har herefter enstemmigt vudtaget at lade arealerno frede mod
en erstatning af 2.000 kr. pr. ha. Det tillades ejeren at

forts .•
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__ J grave ral på matr.nr. 4 g, idet han dog skal forpligte sig
, til at anmelde for Fredningsnævnet med tre mmlGders varsel, atl

., ralgravning påbegyndes. Spørgsmålet om flytning af de eksi-
sterende sommerhuse kan ikke afgøres under denne sag, men kan

/,

ske efter indhentet tilladelse fra bygningsmyndighed og fred-
ningsnævn i hvert enkelt tilfælde. Ejeren har erklæret sig
indforstået med den ovennævnte betingulse for tilladelse til
ralgravning, ligesom hall har erklæret sig indforstået mGd, at
de på ejendommc)llopførte sommerbuse , der alle liGger på gI'unde,
som han har udlojet, skal fjernes ved lejeperiodernes udløb.

Lej erne, murermestur Jens Pedersen Rasmussen, mUI'ermester
Alfred Christ(msen og murermester Arnold Christensen, alle
Fjerritslev, bar været indvarslet under sagen. Der er kun givet
møde af murermester Hasmussens enke, der ikke har fremsat be-
mærkninger i Rnledning af, at lujcm<'ilctmed hensyn til grunden
ikke vil kunne fornyes.

Lodse~er nr. 25, jfr. lodsejer nr. 19 (Staten).

LodsG~er nr. 26, gårdejer Puder Amtoft Nielsen, Borup pr.

Fjcrritslov, matr.I1T'.lo a, Andrup, har ikke villet indg8 på
forlig, men har ved E~kriv81s8 af 12/6 1962 påstået erstatning,
8val'\-,nr10til pri.sfn ~8 i'-inmmpl"111lSe;rlmdE:' i områd()t. Nclvnet har
enstemmir;t vorl-rngotFlt yde denne lodsejer en erstatning på
1.700 kr. pr. ha.

Lodse~Gr n~_._22~ civilingeniør Svenn Risager Christensen,
Ejbyvej 160 a~, Rødovre, ma tI'o nr. l am, Andrup, har ikke givet
møde under sagens behandling. Han ha.:cgc.mnem sin advokat ved
skrivelse af L~/4 1968 nedlagt påstand om, at un af frednings-

forts ••.
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et nævnet den 25/11 1966 givet tilladelse til opførelse af et
fritidshus ~å ejendommen opretholdes, at der ikke gives adgang
.for almenheden på ejendommen, og flt det i servitutten udtrykke-
lig bemærkes, at forbudet mod bebyggelse ej heller omfatter et
nærmere betegnet areal på 2100 m2 ved ejendommens sydvestlige
skel. Såfremt der gives almenheden adgang til (;jendommen, på-
står lodsejeren en erstatning på 30.000 kr., medens han, hvis
den sidstnævnte påstand om tilladelse til bebyggelse ikke
imødekomme s , påstår en erstatning på 5.000 kr. Nævnet har en-
stemmigt vedtaget at ændre fredningens grænser vedrørende
denne ejendom i overensstemmelse med den af nævnet den 25/11
1966 givne tilladelse, således at et areal i ejendommens nord-
vestlige del udgår af fredningen, og har herefter fastsat er-
statningen til 1.200 kr. pr. ha ikke sandflugtsfredet areal.

Lodso,ief:-_nro 28-'..kommunei ngoniør LGrs Okkels, Granbakken 12,
Lys trup , matr.nr. l ao, Andrup, har givet mødo og erklæret
sig indforstået med fredningen uden erstatning, idet hele det
af frodningspåstanden omfGtted8 areal af hans ejendom er sand-

~.' fl ugtsfredet •

1Jodsojer_Q!,~_29, tøm.l'er-og snedkermoster J .A. J·onsen, Rolig-
e hedsvej 4, Fjerritslev, matr.nr. lap, Andrup, har ved skrivelse

af 16/3 1968 nedlagt påstand om, at dor ikke gives almenheden
adgang til ejondommen.

M Nævnet har vedtaget, at der ikke ved nærværende kendelse
skal åbnes adgang til offentlig færdsel på sandflugtsfredode
arealer i videre omfang, ond det all orede i medfør af sand-
flugtslovgivningen er tilfældet.

forts •.
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Lodsejeren er i et sener2 møde blevet gjort bekendt med
denne afgørelse, hvorefter han har erklæret sig indforstået
med fredning0n uden erstatning.

Lodse~er nr. 30. bankfuld~~gtig K.A. Jensen, Tybjergvej 41,
Vanløse, matr.nr. lag, Andrup, har ved skrivelse nf 7/4 1968
meddelt nævnet, at han er indforstået med fredningen uden er-
statning, såfremt hans påstand om, at almenheden ikke får ad-

4t\ gang til arealerne, tages til følge. Han har i et senere møde
erklæret sig indforstået med fredning uden erstatning.eje Lodse,jer nr. 31, ingeniør Erik Voge Nielsun, Dagnæs pr. HorsGns,
matr.nr. l ar, Andrup, har i skrivelse af 4/4 1968 meddelt næv-
net, at han er indforstået med fredning uden erstatning un-
dor forudsætning af, at der ikke givos almenheden adgang til
ojendommon i servitutten.

Lodsc,-ior nr. --2S civilingeniør Erling Måløe, Formosavej 2l.J-,

København 8, matr.nr. l as, l at, Andrup, har ved skrivelse af
19/3 1968 meddelt nævnet, at han under forudsætning nf, at dor

4It ikke vod servitutten gives offentligheden adgang til ojendolliuen,
hvoraf alene i forvejen snndflugtsfrcdet areal foreslus frodet,
er indforståut mod fredning uden erstatning.

Lodsejer nr. 33, gårdejer Sergei Anisimov, Borupgaard pr.
Fjcrritslev, matr.nr. 11 a. Andrup, er forligsmæssigt indgået
på at lade ejendommen frede mod en erstatning på 1400 kr. pr.
ha. af ikke i forvejen sandflugtsfrodet areal.

Lodsejer nr. 34, gårdejer Chr. Christiansen, Andrup pr. Fjer-
ritslov, matr.nr. 3 a, Andrup, (2 lodder) er forligsmæssigt

e) indgået på crt lade arealerne frede mod on erstatning på 4000 kr.
forts.
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pr. ha. for 3å vidt angår den nordlige lod, 1300 kr. pr. ha.
for så vidt angår den sydlige lod og ingen erstatning for den
i forvejen sandflugtsfredede del af don sydlige lod.

Gom køber af en parcel af matr.nr. 3 Cl har bankprokurist
Johannes Olsen, Rantzausgade 40, Aalborg, givet møde og er
blevet gjort bekendt med forliget med ejeren. Han har ikke
fremsat bemærkninger i denne anledning.

-;,
IJodse.jernr. -2h landmand Kristian Albrechtsen, Andrup pr.
Fj erri tslev, m:ltr.nr. 4 n, Andrup, er forligsrnæssigt indgået
på at Inde ejendommen frode mod en erstatning på 1300 kr. pr.
ha. Han fik p5 forespørgsel muddol~ tilladels0 til at opføre
et læskur for kroaturer pa nrunlat.

LogsujGr~~~_36~ husmnnd Niels Møller Sand, Andrup pr. Fjer-
ritsluv, matr.nr. 8 [5, J\.l1drup,er l'orligsmæssigt indgået på
Gt lade arealet frede mod en erstatning på 1300 kr. pr. ha.
Rekvirentorne hm.~ vedr0rende denne ojcmdom frafald ot krav om
offentlig adgang i klitaron.let i ejendommens vestlige ende.

Lods8je~_~~3~ vand- og gasmester Ib Hornum, 0stcrgade 2,
Fjerritslev, matr.nr. 6 a, Andrup, er forligsn~ssigt indgået
på at lade ejendommen frode mod en erstutninG på 1800 kr.pr.
ha.

Lodsejer nr. 38. skoleinspektør Gunnar Dabl-Hansen, Borup
Skole, Borup Sjælland, matr.nr. 5 a, 3 8, Andrup, er forligs-
mæssigt indgået på at lade de to ejE"mdomme frede mod en er-
stntning på 1800 kr. pr. ha. a~ matr.nr. 5 a,og 5000 kr. for
helo den fredede del af matr.nr. 3 e, hvorved. bemærkes, at
fredning.sgrænson mod. hensyn til sidstnævnte matr.nr. uden
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~ indvendinger fra lodsejerens side udvides til den øst for
arealet værende vej.

Lodse.jer nr . .2..2..,. gårdej er Lars Nielsen Søndergaard, Grønne-
strand pr. Fjerri.tslev, matr.nr. l g, l a, l al, Andrup, lo a
Hjortdal, har givet møde. Efter at der under forhandlingerne
Jra rekvirenternes side blev stillet forslag om en ("{'ndringaf
fredningsgrænserne, således at matr.nr. l e, Andrup, og matr.

~ nr. l c, sst. samt et syd herror beliggende areal af l a, sst.,
udgår af fredningspåstanden, indgik lodsejeren på at give af-
kald på erstatning for fredning af ejendomme~s nordlige are-
aler, medenB han for resten af ejendommens v(:)dkommende forligs-
mæssigt indgik på at lade disse frede mod en samlet erstatnin~
ph 25.000 kr. Lodsejeren er gjort bekendt meel, at de på matr.
nr. l g og l al eksisterende huse i servitutten bliver kDævet
fjernet senost år 2010, og han har erklæret sig indforstået
med, at erstatning herfor er indbefattet i fornævnte 25.000 kr.

Lodsejer nr. 39~ gArdejer Bertel Jensen, Andrup pr. Fjerrit-
slev, matr .nr. 2. a, Andrup, er forligsrnæssigt indgået p.?'lat
lade den påståede del al' ejendommen frede mod en samlet er-
statning på 3.500 kr.

slev, matr.nr. 9 b, 2 d, 7 c, Andrup, har givet møde og op-
lyst, at han til kontorchef Roinhold Georg lnac, Nørre Vold-
gade 6, København K, har solgt l ha 9.fmatr.nr. 7 c, Andrup,
til brug som sornmerhusgruT..Ldfor en pris af 30.000 kr., og at
han krævede at blive holdt skadesløs, såfremt handelen ikke
blev til noget på grund af fredningssagen. Skødet er under-

,e skrevet den 22. september 1966. Efter at ejeren og dennes
forts ••



- 36 -'.,.. fader, gårdejer Karl Larsen, i et møde med nævnet den 12/12
1967 havde forligt erstatningsspørgsmålet således, at der
gennemsnitlig blev ydet en erstatning for fredningen med
2000 kr. pr. ha., mødte ejeren i et nyt møde den 9/4 1968 og
erklærede, at han ikke ønskede at vedstå det tidligere ind-
gåede forlig, men nedlagde påstand om, at der gives til-
ladelse til opførelse af et sOIT'.JTI.erhuspå den til kontorchef
Mac afhændede parcel og i benægtende fald, at der tilkendes
ham en erstatning svarende til købesummen for denne parcel
med tillæg af 2000 kr. pr. ha. for fredning af restejen-
dommen. J\'ævnsthar enstemmigt vedtaget at fastsætte erstat-
ningen til 2000 kr. pr. ha., beregnet som Gt c;ennemsnits-
be10b lOT hele ejendommen.

Lodge~er nr. ~l, Sct Geor~sgildet i Fjerritslev, matr.nr.

I
I ..

l h, Andrup, har eivet møde ved bestyrelsesmedleJnmet, elek-
troinstnllatør Verner :Ranum, Fjerritslev, der blev gjort be-
kend.t med, at det på ejendommen værende hus kræves nedrevet
år 2010, men at kendclf:3en ikke vil være til hinder for, at

, der efter indhentet godkendelse fra FrE-)dningsnævn oG bygnings-
myndighed kan foretar;es un begrænset udvidelse af bygningen.
Det oplystc;s, at huset har en ejendomsværdi på 10.000 kr.,
heraf' grundværdi 800 kr. Den i'or et]Gren mødonde kunne ikke
alene taBe stilling til orstatningsspørgsmblet, men ville fore-
lægge et af nævnet fremsat tilbud om en erstntnine; på 8.000

I "

I

I
I
I

kr. for don øvrige bestyrelse. Da nævnet ikke sidon har mod-
taget henvondelse fra lodsojeren, har man enstemmigt vedta-
get at yde den tilbudte erstatning, 8000 kr.

forts.
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tt) Lodsejor nr. 42, Kroghs Stensiloer A/S, Klim pr. Fjerritslev,
matr.nr. l d, Andrup, har ved skrivelse af marts 1968 er-
klæret sig indforstået med fredningen uden krav om erstatning.

,"

Lodsejer nr. 43~ bogholder Finn Olsen, Nørregade 2, Lem st.,
matr.nr. l e, Andrup, oS lC?9-sejernr. 46, fru Kirsten Sigs-
gaard, Holte, har ikke givet møde. De pågældende ejendommo
blev på mødet den 12/12 1967 udtaget af fredningspåstanden.

Lodsojer nr. 44\ fysioterapeut Kirsten Søndergaard, Møllehuset,
Grønnestrand pr. Fjerritslev, matr.nr. l f, Andrup, har fra-
faldet krav om 0rstatninl~' betinget af, at det på ejendommen
værende hus, et helårshus, som hun bebor, ikke omfattes af
fredningsforsla.gets krav om nedrivning år 2010. Rekvirenten
har tiltrådt, at lodsejeren får lov at bevare buset.

bods_e,l~r_Ilr.~ fru Mette Kirstine Nors Nielsen, Kollerup
pr . .Fjerritslev, matr.nr. l i, AndY'up, lo c, Hjortdal, har
ved skrivelse al' 1/+/12 1967 fra advokat M.A. Madsen, Fjer-
ritslev, nedlagt påstand om en erstatning på 14.000 kr.,

" svarende til den pris, hun m& give for en tilsvarende sommer-
husgrund i et andet område. Horlig er ikke opnået, og Ik'"BVnet
har enstemmigt vedtaget at fastsætte erstatningen til 3.500
kr for hele arealet.

Lodsejer .n:r.:.48.1.kuns[:;mFl18rCarl Bowedt, Bodenhofs Plads 2,
København K, matr.nr. 13 c, Andrup. Det er for nævnet oplyst,

i - at lodsejcren er afgået ved døden. Hans enke er blevet ~jort
b~kendt med, at der ikke stilles krav om nedrivning af det
på ejendommen opførte sommcrhus,oe; at der alene kræves offent-
lig adgang ad on vest for hl1sot løbende markvej. Forlig om
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~..~ erstatnin~sspørgsmålet har ikke kunnet opnås, og nævnet har
herefter enstolfilligtvedtaget at yde lodsejeren en ulempeer-
statning på 600 kr.

c, Lodserier nr. 49...1.civilingeniør J. Varming, Strandvejen 130,
Hellerup, matr.nr. 13 d, Andrup, har overfor nævnet oplyst,
at han har erhvervet grunden i 19L~9 med det formål at opføre
et sommerhus, og at han, såfremt fredningen hindrer bebyggel-

4t sen, vil kræve en erstatning på 22.000 kr. Forlig har ikke
kunnet opnås, og nævnet har enstemmigt ve(]tagGt at fastsætte

'

erstatningen til 3.500 kr. for hele arealet.
J

Lodsejer nr. 50, bryggeriejer Kirsten Katrine Kjeldgaard,
FjGrritslev, matr.nr. 6 d, 7 d, Andrup, 8 G, IIjortdal, er
blevf:t gj ort bokendt med, at der ikke stilles krav om nedri v-
nine; af det på grunden vær(mdc hus. På betingolse af, at
fredningsplanudvalget VGd skiltnin[S vil søge at medvirke til,
at offentlighedeJlf3 adganG forbyde.s på ele stier, der fører
ind til huset, har lodsojuron orklæret sig indforstået med
fredningen uden erstatningskrav.

Denne lodsejer har senere ved f3kriv(,lsoaf 5/12 1968 påny
rettet hunvondelsc til nævnet mod pJstand om, at forliget om
frednins af cjcmdommen udC"n orstatning under h8nsyn til be-
stommelsorno i den kommendo nnturfrodningslov omgøros, så-
ledes at hun får den erstatning for fredningen, som loven
hj emler hcmde ret til. Da der ikke stilles krav om adgang for
offentligheden over ejendommen ved påstanden i nærværende
fredningssag har nævnets medlemmer været enige om at fastholde,
at der ikke ydes lodsejc;ren erstatning.

forts •.•
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'II

..

•

soen, sammen med en del af matr.nr. 8 a, Hjortdal by og sogn,
er fredet tidligere ved en den 2. november 1918 tinglæst over-
enskomst mellem den daværende cjer af begge ejendomme, pro-
prie.tær Jacob Bj orrefjaard, og Thisted amts Fredningsnævn.
Fredningen omfatter dalstrøget Gl. Hvarre med tilstødende
bakkeskråninger, i overenskolrrsten nærmere betegnet således:
"Det areal, der ligg8r på beGge sider af den private vej, som
fra de nuværende bygninger på ejendommen fører over matr.nr.
8 a mod vest ae; nordvest igennem GIa1strøget Gl. Hvarre, ind-
til den nord for matr.nr. 8 a liggende ejendom matr.nr. 5 e
Hjortdal, dog at det fredede areal først begynder c. 200 m
vest for gården. Scl langt dalstrøget strækker sig, omfatter
fredningen selve dalstrøget og de på begge sider liggende
bakkeskråninger indtil toppen og denne indbefattet. Når
dalstrøget ophører, det vil sige på d8t østlige stykke af
det fredede areQl, omfatt8r fredningen en strimmel af 50 m
på begge sider af vejen fra dennes yderkant at regne. Det
fredede areal, sorn nu er væscntlig lyngklædt, skal bevares
i sin nuv~erencle tilstand oe; mel.ikk8 beplantes eller bebye;gos
men skal bestandigt :henligge uberørt oe; vegetationen derpå

__ ubeskadiget. Almcmhed(m skal have fri færdselsret over hele
dalstrøget og på do tilgra;nscmd.e bakkeskråninger ligesom og-
så ad vejen i hele dens længde indtil I3jerregaard."

Under hensyn til, at overenskomstens bestemmelser ikke er
helt sammenfaldend.e med de ved nærværende kendelse fastsatte,
særligt med hensyn til offentlighedens færdsclsrGt, der ræk-
ker ud over det område, der nu fredes, og under hensyn til
det nedenfor om ejeren af matr.nr. 8 a, Hjortdal, omtalte,

forts
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~ har nævnet ikke truffet bestemmelso om, at den ældre servitut
kan aflyses i forbindelse med tinglysningen af nærværende
kendelse.

I"
.~:

Lodsejer nr. 51, læge Sven Valdemar Bart Bjarnov, Sejrø, matr.
nr. 7 e, Andrup, 8 f, Hjortdal, har ved skrivelse af 31/3
1968 protesteret mod et eventuelt krav om nedrivning af de
på ejendommen værende bygninger, påstået almenheden nægtet

ttadgang indenfor en radius af 200 meter fra bygningerne, øn-
sket ret til at opføre indtil 2 gæstehytter på ikke over 30 m2

tt samt ret til at foretage tilbygning til eksisterende hus og
e'fOreSlået, at ejendommen udgår af fredningsforslaget • Forlig

er ikke opnået, og nævnet har enstemmigt vedtaget,at ejen.
dommen fredes, at ejendommens eksisterende bygninger ikke
kræves nedrevet, og at der under forbehold af sædvanlig byg-

..ningscensur m.v. må finde tilbygning sted til disse. Derimod
har man vedtaget at nægte tilladelse til opførelse af gæste-
hytter. Offentlig adgang til ejendommen påstås alene ad den
over ejendommen i dens østlige del fra syd til nord løbende

,'Jsti, og nævnet har vedtaget at yde ejeren en ulempeerstat-
ning på 4.000 kr.

4tLodsejer nr. 52, Kaare Olsen, Emdrup Bfu~e 124, København ø,
matr.nr. 3 g, Andrup, har givet møde og under hensyn til, at
der ikke stilles krav om adgang for almenheden over hans ejen-
dom og til, at hans på arealet liggende hus ikke kræves ned-
revet, har han erklæret sig indforstået med fredningen uden
erstatning.

Lodsejer nr. 532 arkitekt Frederik Fogh, Viale Dei Mille 35,
~2ol29 Milano, Italien, matr.nr. 6 c, Andrup, der ved skrivelse
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tt)f 8/4 1968 har meddelt nævnet, at han støtter tanken om fred-
ning af arealet, har modsat sig, at der gives offentligheden
adgang til ejendommen samt at huset kræves nedrevet. Under hen-
syn til, at rekvirenterne ikke har ønsket at stille disse krav
for denne lodsejers vedkommende, og til at denne ejendom er
omfattet af den foran under nr. 19 (Staten) omtalte fredning
fra 1946, har nævnet vedtaget at frede ejendommen uden erstat-
ning.e

lig er ikke opnået. Under hensyn til, at det omhandlede matr.nr.
i forvejen er belagt med byggeforbud og til, at der alene stil-
les krav om adgang for almenheden på ejendommen ad den gennem- _

I ,.

arealet løbende adgangsvej til de nOEd for liggende ejendomme,
hvorved bemærkes, at stien efter det for nævnet oplyste i mar-
ken har et andet forløb end det på matrikelkortet angivne, har
nævnet vedtaget at frede arealet og at yde en ulempeerstatning

~å ialt 2.000 kr. Det bemærkes, at lodsejeren under forhand-
lingerne med nævnet bebudede, at han ville skrive til nævnet,

'1I'ID han krævede erstatning, hvilket ikke er sket.

Lodsejer nr. 55, civilingeniør Henrik Helsted, Vesterbrogade 54,

København V, kontorchef Benjamin Helsted, Upsalagade 26, Køben-
havn 0, og direktør Gustav Helsted, Nybrogade 28, København K,
matr.nr. 2 b, Andrup, har givet møde til en forhandling den
9. april 1968 ved ko~torchef Benjamin Helsted og landsretssag-
fører Ankor Heeljaard,',København. Forinden mødet havdo lands-

\

\ forts ..•
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Itretssagføreren ved skrivelse af 31. juli 1962 for de~ daværende
ejer, fru Christel Helsted principielt protesteret mod fredningen,
blandt andet under henvisning til, at der på ejendommen alle-
rede er tinglyst en fredningsdeklaration. Denne deklaration,
som er identisk med den foran under lodsejer nr. 19 (staten)
omtalte, og som indeholder bestemmelser om forbud mod bebyggel-
se og beplantning, har iføl~e landsretssagførerens brev den
særlige tilbliveJseshistorie, at den er et resultat af for-

aandlinger mollem ejendommens daværende ejer, fhv. byretsfuld-
mægtig Poul Helsted, ejer-ne af matrikel nr. 5 b og 6 b, fru

'venoe;aard, og 6 c, fru Fogll, og Klitinspektoratet. Forhand-
lingerne D2vde so~ formål at undgå, at et Staten tilhørende
areal vest for de omhandlede t.t'eejendomme blev tilplantet i
forbindelse med de Gom beskæftigelsesforanstaltninger ved

~ slutninr;8Y1Rf 2. v(~rclenskrig iværkoo.tte beplantningsarbe~jder
på statens arealer i forskellige dele af Jylland, hvilken til-
plantning efter grundejernes opfattelse ville have ødelagt det
karakteristiske land.sk2.bi området. Lodsej erne har gjort gæl-
dende, at påstanden i nærværond.e fredningssag betyder en

Iderligere indskrænkning i muligheden for at udstykke og be-
bygGe parcoller af matr.nr. 2 b, idet den tidligere fredning

efter deres opfattelse ikke direkte hindrede en udstykning
og bebyggels,,~, Jrrenalene betingede en siidan af Fredningsnæv-
nets godkeJlclelse af bygningernes udseende m.v. Lodsojernes
subsidiære påstand r:;5.rd er.for ud på, at der nu m8ddeles dem
tilladelse til ~t [rast~{ke 3 parceller og til, at der på
disse må opføres et af myndighoderne godkendt htl.s,ligesom
ret til udbygninG; Ol'; forandringer af det oksisterende hus for-

.rbOldes. Endvidere påstås offentlighoden nægtet adgang til
forts ••
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ttnogen del af ejendon~en. Tages denne påstand til følge, har
eJerne ved landsretssagfører Heegaards skrivelse af 4. december
1968 nedlagt påstand om en ulempeerstatning på 20.000 kr.'.

En af rekvirenten under sagens behandling recjst påstand
J ", om offentlig adgang til ed:;nærmere betegnet område af ejen-

dommens sydlige del er senere påny frafaldet, hvorefter der
alene påstås offentlig adgang ad en i ejendommens østlige del
gående vej. Lodsejernes krav om en erstatning 100.000 kr. for

~ffentlighedenS adgang til ejendommen må herefter antages at
~4tvære bortfaldet.le 1!"orligmed lodsejerne har ikke kUillletopnås, og nævnet

har enstemmigt vedtaget at afvise lodsejernes påstand om ud-
stykning af yderligere grunde til bebyggelse, hvorimod kendel-
'sen ikke skal være til hinder for, at det bestående hus ud- , I,

vides efter en af nævnet godkendt plan. Endvidere har man ved-
taget at tage påstanden om adgang for offentligheden ad den
foran NBvnte sti til følge. Erstatningen er af nÆvnet fast-
sat til 9.000 kr., der' alene må betragtes som en samlet ulempe-

,
Jrstatning for den adgang, der tillægges offentligheden ad

. stien over ejendommens østlige del.

_LOdseri er nr_. 56, Agnes Hvenegaards eksokutorbo, v/landsrets-
sagfører Erik Hof t', Skinderp;o.de23, København K, matr.nr. 5 b,
6 b, Andrup, har givet møde ved maskil1handler Søren Oddershede,
Fjerritslev. Da ejerne har lagt vægt på, at der ikke gives
offentligheden adgang til ejendommen, hvilket rekvirenterno
stiller krav om, dog med undtagelse af de stier, som fører
til huset, har forlig ikke kunnet opnås. I on skrivelse af
16/8 1962 til nævnet har fru Agnes Hvenegaards søn, kunst-• fort8---
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~}handler C. Hvenegaard, nedlagt påstand om en erstatning på
10.000 kr., ret til udstykning af 3 - 4 parceller fra ejen-
dommen samt ret til en passende ombygning af det nu på ejen-
dommen værende hus. Rekvirenterne har nærmere angivet, hvor der
ønskes adgang for almenhE.:den,jfr. nedenfor. Nævnet har ved-
taget at nægte udstykning til yderliGere bebyggelse og har
som erstatning for ulemperne ved fornævnte offentlige adgang
vedtaget at yde ejeren 0.000 kr. i samlet ulcDpc:ursto.tning.

4t Ved fastsættelsen af erstdtningen for fredningen har
nævnet også taget hensyn til, at ejendommen er omfattet af

'lA.

~~en foran under lodsejer nr. 19 (staten) na~nte fredning fra
1946.

Lodsejer nr. 57~ fru Jarme rIsen, Skovhec;not 5, Grenå, og
maskinarbejder Peter Kofoed, Grenå, matr.nr. 8 Q, Hjortdal by
,og sogn, har ved skrivelse af 11/1 1968 meddelt nævnet, at de
er indforstået med fredningen, men påstår sig tilkendt en er-
statning på 2.000 kr. pr. ha. Rekvircmterne har vedrørende
denne ejendom påstå(~t offentlighl;den tillagt adgang ad de be-

'

)tående veje og s tior pa ejendomnwn, dog ikke pil et areal i
(Cl
.'hele grundens bredde, regnet Ira grundens østskel til den

nord-sydgAendc sti, ca. 100 meter vest for huset eller ca. 200f:wter fra østskcllot, jfr. nedenfor. Nævnet tillod på fore-
spørgsel ejerne at [øre aroalets tilstand tilbage til den op-
rindelige ski~kelse, bl.a. ved fjernelse af selvsåede vækster,
dog under forudsætning af, at l'jernolsen sker efter samråd med

.' Fredningsplanudvalget på nævnets vegne. Da forlig om erstat-
ningen ikke er opnoGt, har nævnet enstemmigt vedtaget at yde
ojerne en erstatning på 1.200 kr. pr.ha.

forts .••
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Itijendommen drevne pensionat med sædvanligt byggeri i til-
knytning til de eksisterende bygninger.

,

II
I

l, ., Lods8s1or nr. 61, Viggo Hothe, Buresø pr. Slangerup, matr.nr.
5 k, Hjortdal, har erklæret sig indforstået med fredningen
uden erstatning under hensyn til, at der ikke stilles krav om
nedrivning af hans sommerhus eller om offentlig adgang til par-
collcm.

~odsejer nr. 62, fru P. Eriksen, Peter Bangsvej 86, København,
og direktør Poul Holmskov , T,'lariagervej4, Randers, matr .nr.1Ii b, 3 d, Hjortdal, og 13 a, Andrup, har givet møde ved lands-
retssagfører Jørn Hanson, Randers, der ved skrivelse af 4/4 1968
overfor nævn8t har nedlagt p0stnnd onl, at der iillcegives al-
~enhoden adgang til ejendommen, at der tillades opført en

~ hestestald på ejendommen og foretaget udvidelse af et fårehus,
og at det tillades (~,jerne at plante omkring gården i en af-
stand af 100 metor fra bygningerno. Det blev under forhand-
lingerno med advokaten oplyst, at der til ejendommen er til-
skyllet et areal på ca. 20 ha., heraf 7 ha. syd for det i for-

,~ejen sandflugtsfredede areal. Af ejendommen er ialt ca. 15 ha
sandflugtsfredet. Man enedes om at meddele ejerne tilladelse til

telt foretage beplantning i et 70 motor bredt be:.-:lte omkring byg-
ningerne. Endvidere var der enighed om at tillade den af
ejerne ønskede opførelse af en hestestald og udvidelse af

'" fårehuset , bege;e dele under forbehold af nævnets sædvanlige
censur.

Ejerne har herefter nedlagt påstand om følgende erstat-
ninger: 500 kr. pr. ha. af arealer, beliggendo indenfor strand-

(ebyggelinion, 1200 kr. pr. ha. af ar8aler, beliggende indenfor
forts ••



- 47 -1\."skovbyggelinien og 5000 kr. pr. ha. af arealer, der ligger
udenfor disse byggelinier. Nævnet har vedtaget at tilkende
ejerne erstatning for fredningen således: For fredning af i
forvejen sandflugtsfredede arealer tilkendes i overensstem-

"

melse med nævnets hidtidige praksis ikke erstatning; for arealer
beliggende indenfor skovgrænsen tilkendes _600 kr. pr. ha,
for så vidt angår matr.nr. l b og 3 d, Hjortdal, og 50.Q· kr.

~r.ha. for så vidt angår 13 a, Andrup; og for de øvrige dele
af ejendommen tilkendes der ejerne 250'0' kr. pr. ha. for fred-

:~ing af matr.nr. l b, 3 d, Hjortdal, og 1.500 kr. pr. ha. for
~redning af 13 a, Andrup.

Det bemærkes, at der ikke er stillet krav om offentlig
adgang til ejendommen.

I "l., Lodsejer nr. 63, fru Bodil Dkibsted Jensen, Anemonevej 19,
Nr. Uttrup pr. Nørresundby, matr.nr. 3 e, Hjortdal, har er-
klæret sig enig i fredningon uden erstatning under forudsæt-
ning af, at der gives hende mulighed for en udvidelsp. af det

tå ejendommen opførte sommerhus efter forud indhentet god-
~ zendelse. Huset er ikke krævet nedrevet, og der stilles ikke

krav om adgang for almenheden.

~OdSejer nr. 64, arkitekt Kaj Hallager, Svanevænget l, Køben-
havn, matr.nr. l 0, Hjortdal, har givet møde ved gårdejer
Magnus Andersen, Hjortdal, uden at forlig har kunnet opnås.
Under hensyn til, at ejendommen i sin helhed er beliggende in-
denfor skovgrænsen og ifølge tidligere afgørelser af frednings-
myndighederne ikke må bebygges, vedtog nævnet enstemmigt at
yde en samlet erstatning på 700 kr._I)
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I

Ved udarbejdelsen af de endelige kort over fredningsområdet
er nævnet blevet opmærksom på, at den mellem matr.nr. 8 c og
8 f, Hjortdal by og sogn, løbende vej, Gl. Hvarre-vejen, ma-
trikulært stadig hører til matr.nr. 8 a, sst., der ejes af
gårdejer Karl Albrechtsen, Bjerregaard, Hjortdal.

Denne lodsejer har ikke været indkaldt under sagen, og
nævnet har, da det pågældende vej areal i sin helhed er fredet

4t ved den foran under lodsejer nr. 50, frk. Kjeldgaard, omtalte

IIGl. Hvarrefredning fra 1918, ikke fundet det nødvendigt at
)forhandle med ejeren. Nævnets medlemmer har været enige om,

at tinglysning på arealet af lliJrværendefredningskendelse
ikke kan medføre, at der tilkendes ejeren nogen erstatning.

Ejendommen er påført nævnets nudenfor anførte lodsejer-
fortegnelse som lodsejer nr. 65.

•
Fredningsnævnet findor at måtte give:rekvirenten og

\, IIFrodningsplanudvalget for Hjørring og Thisted amter medhold i,
at det til fredning foresl&ede område, der er af en samlet

4t størr01se på ca. 1000 r~~., ved sin sammensætning af natur-
videnskabelige ekskursionsobjekter og landskabelige attrak-
tioner udgør Gt område af høj rekreativ værdi. I området

-findes således landets smukkoste og mest instruktive eksompler
på den såkaldte parabelklit, Nørre og Søndre Miler, og i
landskabelig modsætning hertil ensformige klitheder gennem-
sat med småsøer og moser. I områdets nordlige del ved Sø-

4It~akken og vod Stenbjerg fremstår stenalderhavots skræntmassiv
furet af istidens tunneldale markant over den r~vede hav-
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bund sanaflug~sdæk~cde landskab, prægBt af klitter og lyngheder.
Endvidere indgår området ved sin geografiske beliggenhed som
et vigtigt og uundværligt led i den række af offentligt
ejede eller fredede landskaber, der strækker sig fra Blokhus
mod vest til Hanstholm og derfra videre mod syd gennem Thy.
Efter det for nævnet oplyste har området da også fra gammel
tid været et søgt og kendt turist- og feriemål. Fredning af

tt området findes også stemmende med de af sognerådene i Vester
Han Herred under udarbejdelse værende planer om sommerhusbe-
byggeIse under hensyntagen til den bedst mulige beskytteIso af
områdets naturværdier, ligesom fredningen vil indgå som et
naturligt led i den naturpark, som hele området kan komme til
at udgøre med sine gamle fredninger og store af Staten e~:- ~
arealer. Ifølge kommunernes planlægning or der regnet med ret
omfattende sommer'husområder vest for det ved nærværende ken-
delse fredede område, ved Grønnestrand og Klim strand, øst her-
for ved SIGttestrand og syd for Svinkløv Plantage. Påstanden om
fredning vil herefter i medfør af naturfredningslovens § l

"

være at tage til følg(~.
, I
\

Der pålægges de fredede arealer følgende fredningsser-
e vitut:

l.

Arealerne skal bevares i deres nuværende til,stand, og der må
som følge heraf ikke uden FredningsYlc3vnets tilladelse foretages
afgravning, opfyldning el18r planering. Uden særlig tilladelse
skal eksisterende grøfter kunne vedligeholdes, eksisterende
veje kurme vedligeholdes og i begrænset omfang udbygges, lige-
som mindre jordarbejder kunne foretages i tilslutning til ek-

:_1 sisterende bc;byggelse.
forts .•
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Fredningskendelson skal ikke være til hinder for, at
gravning af grus og ral forotagos på matr.nr. l n, l Q, lo b,

"Lj" g, 4 t, 4 æ, 4 z, L~ X, 4 v, 4 y, 4 u, 4 s, Kollerup by og
.) sogn, l a, l d, Andrup by - Kollerup sogn, og lo a, 3 d, 3 o,

Hjortdal by og sogn, dog begrænset til de arealer af de på-
gældende ojondoTI@e, der er beliggende nord for redningsvojens
nuværendo linieføring. På do aroaler, dor or undergivet sand-

4tflugtsfrodning, er dot dog en forudsætning for gravningen af
ral og grus, at Sandflugtskommissionen i samarbejdo mod Fred-

~ningsnævnet giver tilladelse til, at gravearbojdet påbegyndes.
Det er ondvidere overalt en botingelse for gravning af grus og
ral, at påbegyndeIso af arbejdet skal anmeldos for Frednings-
nævnet sonust 3 måneder forinden.

Endelig er det 011 forudsætning, at terrænet i de op-
gravede områder efter gravningon påny udjævnes.

Indretning af mindre parkeringspladsor i terrænet skal
kunno sko i tilknytning til oksisterendo veje og ef tor Fred-

eller beskadiges.
Dor må ikke foretages indgreb, som ændrer vandstanden i

ttklitsøon på matr.nr. 4 g, Kollerup by og sogn, ellor som
ændrer vandets karakter, f.eks. udlodning af spildevand, ud-
kastning af affald ollor bohandling med kemikalier.

2.
Nyplantning af træer eller busku, herunder læplantning

og hogn af enhvor urt, må ikko forotFl.gosuden frodningsnæv-
nets godkendelse.

forts ••
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..,

Arealer, der i øjeblikket er under kultur, må dyrkes
som hidtil. Selvsået trævækst skal kunne omhugges ved fred-

.ningsmyndighedernes foranstaltning, dersom ejeren ikke selv
ønsker at foretage hugsten. Afbrænding af heden må kun sko
efter godkendelse af Fredningsnævnet.

Afgræsning af udyrkede arealer må fortsat finde sted i
samme omfang som hidtil, idet dog Fredningsnævnet skal kunne

ttbegrænse afgræsningen til det omfang, der anses for mest for-
mDlstjenligt for en opretholdelse af klithedens og engens ka-IraIder. Opsætning af fornødne hegn i landbrugsarealer skal

kunne foretages overalt med træpæle og tråd. Fredningsplanud-
valget skal efter forhandling med Fredningsnævnet være beret-
tiget til, hvor det anses for ønskeligt, at lade opsætte gennem-
gange i form af stenter, møller eller lignende.

3.
Der må fr0mtidi~ ikke på arealerne foretages nogen form

for bebyggelse, hverken midlertidig eller vedvarende, lige-

•
som der ikke må opstilles boder, skure, campingvogne eller

, ~'tol te, jfr. dog n8denfor under punkt 5. Eksisterende landbrugs-
bygninger og pensionater skal dog med Fredningsnævnets god-
kendelse kunne fornys og suppleres i fornødent omfang.

Master og skilte må ikke anbringes i området uden Fred-
ningsnævnots tilladelse.

Ved parkeringspladser skal fr8dningsmyndighederne kunne
indrette toiletter og opsætte affaldsbeholdere.

Lj .•

Der tillægg8s almenh8den adgang til færdsel til fods.1, l o o'. ,'og til opho d pa alle udyrkede arealer, pa matr.nr. 15 f,
forts.
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Kollerup, 12 a, 2 c, 3-f, 4 e, 5 c, 6 e, 7 g, lo b, 11 c, 7 f,
Andrup by, alt Kollerup sogn, der tilhører Staten, samt til
Nørre og Søndre Miler, matr.nr. 3.g, 4 n, 3 b, 3 c, 4 g, l f,

P)

l g, 4 Q, 2 b, 5 c, 6 d, 8 d, 9, 7 e, 2 d, 8 c, 5 d og 6 f,
Brøndum by, Kollerup sogn, og 7 Q, 6 i, 4 q, 4 e, l 1 (vestlige
del), l m (vestlige del) l q, 5 m, 8 d og 9 e, Kollerup by og
sogn, i samme omfang som efter de for statsskovdriften gælden-

tt de regler, hvoraf specielt fremhæves, at nyplantninger og
ungkulturer er undtaget. på de arealer, der i forvejen er
fredet i henhold til sandflugtslovgivningen, tillægges der
dog ikke almenheden ret til færdsel udover det i nævnte lov-
givning omhandlede omfang, idet det overalt er en forudsæt-
ning for nlmenhedens færdselsret, at den kan ske uden at
krænke de til enhver tid ø~ldende regler om klitfredning og

" sandflugtsclh;mpning.
Endvidere tillægges der almenheden adgang til gående

færdsel ad de nedenfor under de for de enkelte ejendomme gæl-
dende, specielle' bestBmmelser,_nævntc'stier og veje, der ud-
lægges i en bredde af ikke over li meter.

Endelig tillægges der almenheden adgang til gående og
kørende færdsel ad Eodningsvejen på strækningen fra Kollerup
Strandvej til Søbakkevejen (offentlig bivej nr. 8) samt adgang
til gående færdsel videre mod øst ad rodningsvejen på stræk-
ningen til fredningsgrænsen ved Svinkløv Plantage.

Samtlige områder og stier, på hvilke der herefter gives
adgang .for almenheden, findes afmærket på det til llc'Xrværende
kendelse udarbejdede kort aVeC' området. Der .forbeholdes fred-
ningsmyndighederne rot til udcn udgi.ft for ejerne at afmærke
ture ad de omhandlede veje og stier til brug for gående færd-
sel genne:n s<eI'ligtattraJctive omrc\der.

forts ••
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5.
På anviste pladser i forbindelse med pensionaterne kan

camping og teltning tillades.

ro.

Alle i området eksi steronde, på l~;jet grund beliggende
sommerhuse må vedligeholdes i fornødent omfang, men skal fjer-
nes ved de onkelte lojekontrakters udløb, dog senest inden
år 2010.

7.
Påtaleretten i henhold til ovenstående servitut tilkom-

mer :Fredningsncevnet for Thisted amtsrådskreds og Frednings-

;','
planudvalget for Hjørring oG ~histed amter hver for sig.

Udover de i servitutten omhandlede, generelle bestemmol-
ser har nccvnet vedtaget følgende særlige bestemmelser for de
efternævnte ejGndo~~o:
Lodse,ier nr. 14.

matr.nr. 7 Q, Kollerup, (montør Si~vald A. Jensen, Hasle):
Et for 3 år siden på parcellen uden tilladelse opført træhus
nedrives straks. Det tillades ejeren at beplante ejendommens
sydlige balvdel, omrAdet syd for en linie mellem punkter 240
meter fra Sydv0nr.~8 h~0rne mod nord langs vestskellet og 300
meter fra sydøstre h,i0~np. mo(l non') l ;:mp;.q 0st.skollet, med egns-
kendte vækster.

IJodsejer nr. 16.

matr.nr. 8 d, 9 e, Kollerup, (Forsvarsministeriet):
~\t1atr.nr. 8 d og den syd for Klim Strandvej beliggendo del af

matr.nr. 9 e tillades benyttet som skydebane i forsvarets

forts8
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-ejertid. Afmærkning af skydebanen, herunder særlig markering
af, hvornår der skydes på banen, sker i overensstemmelse med

-de til enhver tid for forsvarets skydebaner gældende bestemmel-
ser.

Lodse,ler nr. 23,

matr.nr. 4· s, Kollerup, (retsassessor Ohr. Bækgaard, Nibe):
tt Nuværende og senere ejere forpligter sig til senest år 2010

at fraflytte og ryddeliggøre det på ejendommen beliggende hus
og til senest samme år vederlagsfrit at meddele Staten ved
Ministeriet for kulturelle anliggender skøde på ejendommen.
Det ved huset eksisterende fårehegn tillades i samme tidsrum
opretboldt. Skødet gives til staten på såvel grund som bygninger,
idet der ikke påhviler ejeren nogen pligt til at fjerne de

'"~-oi.dst;nævn te . Der fort)eholdes ej eren ret til før fraf'lytningen
at medtage af og fra bygningerne~ hvad han måtte ønske, lige-
Dom han er berettiget til holt at f j orne disse, dog mod at
retablere tilstanden på arealet. Der må ikke f'oran nævnte

'

) tidsrum foretages nog811 form for udvidelse af' eller tilbyg-
I' . ning til huset.

e Lodsoje~_n~.~h
matr.nr. l h, Andrup, (Set. Georgsgildet i Fjerritslev):
Nuværende og sonere G,j ere forpligter sig til senest år 2010

,c at fraflytte og ryddcligGørC:' do på oj endammen beliggende byg-
i - ninger og til senest på samme tidspunkt vederlagsfrit at med-

dele Staten ved Ministeriet for kulturelle anliggender skøde
på ejendommen. Skødet gives til Staten på såvel grund som
bygninger, idet der ikke påhviler ejerne nogen pligt til at

forts •• o
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fjerne bygnIngerne. Der f0Tbeboldes ejeren ret til elter forud
indhentet godkendelse af i'red.ningsnævn og bygningsmyndigheder
at foretage en begrænset udvidelse af bygningerne, ligesom
ejeren har ret til før fraflytningen at medtage af og fra byg-
ningerne, hvad han mutte ønske, eventuelt til helt at fjGrne
bygningerne, dog mod at retablere tilstanden på arealet.

4t Med henvisning til Gervituttons generelle afsnit § 4,
stk.2, fastswttes dor følgende bestemmelser om offentlighedens
adgang til stier og vuje i det fredede områdo:

Lodsejer nr. 4~matr.nr. 13 c~ Andrup (Carl Bowedt).

Der gives olfentligheden gående adgang ad en eksisterende sti
oV8r matr.nr. 13 c. Stion udgår fra nordskellet af matr.nr.
13 a og slutter ved sydskellet af matr.nr. 8 l.

Lods8jer nr. 1+9, matJZ.nr. 13 d, Andrup (J. Varminp.;).

Der gives offentlig gående adgang ad en eksisterende sti over
matr.nr. 13 d. Stien udgår fra nordskellet af matr.nr. 2 c og
slutter vod sydskellet af matr.nr. 13 c.

Lodse,jer nr. 51, matr.nr. 8 f H,jortda1 og matr.nr. 7 e Andrup
(Svend V. Bjarnov).
Der gives offentlig gå~nde adgang over matr.nr. 7 e ad en ud-
lagt sti, der udgår fra nordskellet af matr.nr. 6 b (ca. 150 ID

fra dettes østhjørne) mod nord til slaB~ingen med sydskellet af
matr.nr. 8 f (ca. 300 ID fra dettes østhjørne). Stien udlægges
derefter over matr.nr. 8 f mod nordvost, idet den her rammer
en eksi,steI'ende sti, der' bøj er mod nord0st til den langs syd-

'~I• skellet af matr. nr. 8 c gå,:nde vej. (ea. 230 m fra parc811ens
ø.sthjørne).

forts •••
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Lodsejer nr. 54, matr.nr. 3 h Andrup (inst. Ebbe Sørensen).

Der gives offentlig gående adgang ad eksisterende sti hen over
matr.nr. 3 h Andrup. Stien udgår i syd fra "Søbakkevejen" (ca.
30 m fra parcellens vesthjørne)~ drejer mod nord - nordvest,
og ~år herefter mod nord i skellet (2 b) mellem matr.nr. 8 h
Andrup og matr.nr. 2 b Andrup til don møder parcellens nord-
vesthjørne.

Lodse,jer nr. 55, matr.nr. 2 b Andrup (brdr. Helsted) •

'~ Der gives offentlig gående adgang ad eksisterende sti, gående
i skellet mellem matr.nr. 2 b og matr.nr. 8 h Andrup. Stien be-

I
I ...

I
I

~ ~

l

gynder ca. 80 m fra parcollens sydøsthjørne, og slutter ved
parcellens nordøsthjørne (fælles med matr.nr. f) h).

Lodsc,jer nr. 56, matr.nr. 5 b og 6 b Andrup (Hvenegård) .

Der gives offontli~ gåendo adgang over matr.nr. 5 b og 6 b ad
eksisterende sti, udgående fra det sydøstre hjørne af matr.nr.
5 b, horefter gående mod nord til sydskellet af matr.nr. 6 b,for herefter at bøje mod nord.vest OQ" nord og slutte vod syd-\.:>

skellot til matr.nr. ? o, Ga. 150 m vest for parcellens øst-
hjørne.

Dor gives offentlig gående adgang ad on eksisterende sti, der
forløber langs parecllons østskel til forbindolso med don eksi-
steronds vej, dor langs fredningsgrænsen går parallelt mod
parcellens nordskol.

Der gives videre offentlig guende adgang ad en eksisterendo sti,
der forløber parallelt mod parcellens vestskel, ca. lo - 20 m
fra d.etto, sluttende ved nordskollot af matr.nr. 8 c.

forts.
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Lodsojer nr. 58, matr.nr. 8 c Hjortdal (fru E. Lange).

I

i "

Der gives offenlig gående adgang ad en eksisterende sti, ud-
gående fra sydvesthjørnet af matr.nr. 8 Q, gående mod syd og

.øst langs parcellens sydskel, til skelhjørnet ved matr.nr. 8 i
(fredningsgrænsen); herefter mod nord langs parcellens østskel,
og sluttende ved sydskellet af matr.nr. 8 o Hjortdal.

tPLodSejer nr. 59, matr.nr. 8 l Hjortdal (P.A. Michelsen).

Der gives offentlig gående adgang hen over parcellen ad en ek-
'~sisterende sti, der udgår fra nordskellet af matr.nr. 13 c,

(. '1> ca. 15 li fra parcellens østhj ørne, mod nord og øst til skæring
med matrikelskellet til 8 c, ca. ~o ID fra parcellens sydskel.

Med hensyn til de enkelte lodsejeres erstatningspåstande hen-
vises Gil det foran om hver enkelts bemærkninger under sagen

~ anførte. Nævnet har vedtaget, at der ikke ydes erstatning for
fredning af arealer, der i forvejen er undergivet bestemmelserne
i lov nr. 8~ af 25/3 1961 om sandflugtens bekæmpelse. Ved fast-

,
sættelsen af erstatningerne iøvrigt har nævnet lagt vægt på, at

der for en dellodsejeres vedkommende bestod muligheder for ud-
stykning og salg til sommerhusbyggeri, uanset at foranstalt-

~ ninger hertil ikke var påbegyndt ved sagens rejsning, at der
på en del af arealerne stilles krav om adgang for almenheden,
og at enkelte lodsejere pålæ~ges pligt til nedrivning af eksi-

I'

'sterende bebyggelser, såvel af selvejede huse som af huse, op-
.ført af andre på lejet grund, hvorved muligheden for opnåelse

af lejeindtæe;ter mistes. På den anden side må flere af de af
fredningsforslaget olllfattedearoaler på grund af deres lavt-

'I.liggEmde, fugtie~e karakter betegnes som mindre værdifulde for
forts ••
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lodsejerne, der kun i begrænset omfang ved fredningen hindres
i at gøre brug af disse arealer som hidtil.

Erstatningerne udredes herefter i henhold til nedenstående
fortegnelse over lodsejerne, der anføres med de foran benyttede
løbenumre, arealerne, der anføres i 3 kolonner, den første
indeholdende arealer, som ikke er fredet i forvejen i henhold
til sandflugtslovgivningen, den anden sandflugtsfredede arealer,
der er medtaget under fredningssagen, og den tredie, de ved
nærværende kendelse fredede arealer ialt; den enten ved forlig
eller nævnets kendelse fastsatte erstatning pr. arealenhed, for
ikke sandflugtsfredot areal, hvor sådan fastsættelse er sket,
samt det for hvor enkelt lodsejer beregnede, samlede erstat-
ningsbeløb således:



Matr.e~nr.
Fredet v.
kendelse

Sandflugt s-
fredet

ha.ha.

Brøndum by - Kollerup sogn.

l"
Lodsejer nr. l.

.gdr. Johs. Dam~ård Laugeson
Brøndum pr. Fjerritslev

af 3 g
4 n

6.4400
4.7340

11.1740 o

-LOdSejer nr. 2.
Husmand Niels Chr. Bjerre,le Brøndum Hede pr. li\ierritslev

~3 b 6.5560- 3 c 1.5080
L~ g L+ .LJ.63o

12.5270 o

.Lodsejer nr. 3.
Gdr. Otto Steen Thomsen

.... Brøgdum pr. }i',i erritslev
af l f 10.9140 8.7660

(l k inddraget under l f)
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Fredet
ia1t
ha.

11.1740

12.5270

19.6800

Lodsejer nr. 1+.
Husmand Edvard Marinus Christensen

,
Fjorrits1ov Enge, Pjerritslov.

l g 9.0718 o 9.0718

Lodsojer nr. 50
4tFjorritslev Kommune,

FJ' erritsle'!.- -_._----- --- -----

af LJ·Q 3100620 5.5980

"'

,Lodsejernr. 6.
I/S Bx'øndumNørregnard,
Fjerritslov,
vi slagtermoster Gunnar Olesen,
Fuur,
m~lkcbandler Arne Bertelsen
slagtermdster Hnrald Frendsen,
beGge Fjorrits1cv,

a-P1u::-~erme.storHarald il.ndercrm,
.. Xl 1m ,

Transport

36.6600

89.1128 ha.

Erstatning
pr.arealen-
hed. kr.

1500

1500

2500

1500

o

Samlet
erstatning

16.'761,00kr.

18.790,50 kr.

27.285,00 kr.

13.607,70 kr.

o

76 .'-I-LI-4, 20 kr.



Matr.enr. Fredet V.
kendelse

ha.
Sandflugts-

fredet
ha.
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Fredet
ialt

ha.
Erstatning
pr.arealen-
hed. kr.

Samlet
erstatning

Transport 76.444,20 kr.

landoverbetjent Villy Pedersen
Fjerritslev,
sidstnævnto kasserer og regn-
skabsfører.

af2 b 5.6300 8.1200

Lodsojer nr. 7.
.. Ur.med.votr. Kjeld Wamber8,
'W"rløyrupsAlle 33,

Hellerup og fru
_ MarthG. \[Jambo.=r..!..g.....-.,;;;s~s;...;t;....;.:;._l., ..--
,.5 c
96 d

1.0430
1.2581
2.3011 o

Lodsejer nr. 8.
,Husmand Ingvar Chr. Kro.gh
Brøndum pr. Fjerritslev

1.3720 o

Lodsejer nr. 9.
Fru Edith Larsen
Brøndum pr.. F'.l orri tslev.

1.2980,9
LodsejGr nr. lo.
Gdr. Carl Valdemar Bach,
Brø:adum J2T. F,-j crl'itslev.-7 o 1.2380 -'---0----

o

Lodse,jor nr. ll.
Gdr. Poul 0stJere;ao.rd.Helleborg

,J ø .Klitgaard, Kl~r .Fjerritslev
-i af 2 d 22.9018 o

Lodsej8r nr. 12.
Jornstøber SvendFjerrits1ev .. . _

_ ;8 c 4.025'7

V.Zørgonsen

o

89.1128

13.7500

2.3011

1.3'720

1.2980

1.2380

4.0257

2000

1500

1500

1500

1500

1500

1500

11.260,00 kr.

3.451,65 kr.

2.058,00 kr.

1.947,00 kr.

1.857,00 kr.

34.377,00 kr.

6.038,55 kr.-----_._---_. __ ._- ---------- ----------
137.433,'!-0kr.Tro.nsport 135.9994



Predet v.
kendelse

ha.
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Sandf1ugts-
fr8det

ha.

Fredet
ialt

ha.

Erstatning
pr.arealen-
hed. kr.

Samlet
erstatning

Transport 135.9994 137.433,40 kr.

LodfiGjar nr. 13
gdr, Alfre~ Sørensen
93J.o Vodskov og
lcæE!P.-2.E....J;:ej_k Heden, sst.

5 d 2,6560
6 f 3,,0090
KoJ_lOTU1) b,-! oe: SOi1;n--"-"---"'--.~._-_._---

28. T?60
3.1785

j'('.6195

4.800
4-00

1600
1600

13.0140
o

1600
1200

51.1535 58.919,80 kr.13.:;340

e Ko11cn;rp by og sov,nr,e --------
l/odsej C; I' r..r. JA.
~ont(i)J' 3i/?'valdA. Jensen
A92h01v~i_?7~ 82Jo Hasle

1200
1000

o 21.728,80 kr.

Lodsejer nr. 15.
fabrikant Herbert W. Madsen,
Ve s~ r~ _~~g:0~1.Q._2.2_LJ~øQ enl1avn V

af J l

'

l L1

r ~~ ~
1-1- q
lo 1.

l. (3L'·80
5.')020
6.rn40

o
..1.2-5968

o
--)T?'-='~8c.. • _LoO

LJ·.535o
L~ <, 1600
6.7080
1.8400
3.5720
1.3050

22.1200

1500
3000
1500
1500

LI-9.2808 49.594,20 kr.

TJOUS ej ar ET. 16.
lcmnmni1clHel rYler Petersen,
Knwl Pe-CCJ'fJer:.,
Karl ,70118. ?aterscn og
Hans W" 1?etC:l'scn,
'--'<~ ,Ir. -;c "~, -7 ':l1 V Obltd.gu (~<.J c.. ..':...-. JL.. o 8J Y.
Køber: For~v~~ets Bygnings~jeneste
Fo r,svn:r:;~~8·ni§ t8.ri~~-!.._. .__. .__

\'

'af 8 d lJ..li-5~)0 4. 56L~0
9 (-; 5?C 8400,-:JO

4~(yTr3~ 5.LI·040 10.3820 o o kr.
e· ~.- - -----.

Transport 266.3097 ha 267.676,20 kr.

----- ---------- _. - -._-------



- 62 -

e)Matr. Fredet v. Sandflugts- Fredet Erstatning Samlet
nr. kend-else fredet ialt pr.arealen- erstatning

ha. ha. ha. hed. kr.

Transport 266.3097 267.676,20 kr

Lodsejer nr. 17.typograf Ejnar Gothard,
Skjoldagervoj 88.11
Gentofte

af l q ~.465o 1.680 2.6330 3000 7.395,00 kr.

~odsojer nr. 18.
asrosserer Gunnar W. Schmidt

Femte Juniplads 13
tagooo København F
.1 d 1.7600
- :",26 d 1.4750

3.2350
8.5990
9.2080

17.8070 21.0420 1200 3.882,00 kr.

Lodsejer nr. 19.
·Staten.
Svinkløv Plantage.

af' 15 f o2.3500
Andrup by - KolleruE sogn.
2 c
3 f
4- e•~~

/ P g
lo b
11 c

-'12 aIr:
~'I

Kolleru~ 2E sogn.
Lodsejer nr. 20.
redaktionschef Morten Pedersen
:Folehavevej 26,2970 Hørsholm
og fru Inge Agnethe Grymel.'
Holmep;aardsve,j34...1.-.2.190Hillerød

"

af 5 m

137.7/+004./+200
4./+Lj-oo
5.6800

12.3483
4.8300

27.3300
42.9700

1.3600
243.4683 2/+3.4683o o o

5.2320 5.2320 o o

Lodsejer nr. 21.
mejeriejer C. Søndergaard Nielsen

"Rørholt pr. 9330 Dronninglund og
.'Edvin Reinhold Sørensen

Aalborgvo,j 16, 9230 Sve:q.§.t~1::1J2_~_~_ ._. ~.~---~---_.-------_. _._--- -_._---
Transport 538.6850 ha 278.953,20 kr.
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-- Fredet v. Sandflugts- Fredet Erstatning SamletMatr.
nr. kendelse fredet inlt pr.arealen- erstatning

ha. ha. ha. hed. kr.

"
Transport 538.6850 ha 278.953,20 kr.

af 5 k o 3.5080 3.5080 o o

Lodsejer nr. 22.
sagfører Harald Pedorsen
St.Møl18vuj 3,

(.300 Yøbenh3.VllS
af l n 3.Ll-85o 2.5650 6.0500 1500 5.227,50 kr.
ti'~~OdSejor nr. 23.

Tetsassessor ehr. Bækgaard,
92/+0Nibe.
4 s 0.4511 0.6800 1.1311 samlet 12.000,00 kr.

Lodsejer nr, 24.
husmand He1g8 Johannes Klit,
-KolleI''1.1ppr. Fjerritslev

~af l o 3.8250 2 o 5LJ-oo
1+ g 16 .L~300 8.3200
L~ t 0.4230 1800
4 u 0.4308 o
4 v 0.2025 120
L~ x 0.1865 240•Y 0.2235 o

z 0.1360 120
L~ æ 0.1895 100

af lo b 5.0200 2.8200-.; 27.1268 13 n sn80 /+1.0448 2000 54.253,60 kr.

.AndruJLQ:Y~Ko11c:rup sogn.

Lodsejer n.:', 25.
Staten.
Landbrugsministoriot v. Klit-
direkto~Gt.
7 f c516 o 0.5.516 oo ..)_ o

~rransport 590.9'705 ha 350.434,30 kr.
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eMatr.
nr.

Fred-et v.
kendelse

ha.
Sandflug-ts=
fredet

ha.
Fredet

ialt
ha.

Erstatning
pr.area1en-
hed. kr.

Samlet
erstatning

Transport 590.9705 ha 350.434,30 kr.

Lodsejer nr. 26.
gdr. Peder Amtoft Nielsen,
Borup pr. Fjerritslev.

af lo a lL~. 5620 8.1250 22.6870 1700 24.755,40 kr.

~odse,l er nr. 27.
Christensenciviling. Sv. Risager

Ejbyvej 160 A=:610 Rødo-vre.
a am 2.6Lj..oo 7.0500 9.6900 1200 3.168,00 kr.

Lod sejer nl~. 28.
kommuneing. Lars Okkels
Granbakken 12
"8520 Lystr~

... af l 0.3800 0.3800 kr.ao o o o,

.,: Lodsejer nr. 29.tømrer- og snedkermester
J.A.Jensen
Roliglledsv8,i4, Fjerritslev

•ap o 0.8200 0.[3200 o o kr.

Lodsej er 11r. 30.
bankfuldmæe;I::i.GK.A. Jensen

CybjergvC,i 4·1

t
D720 Vanløse --------

af l aq o 1.2000 1.2000 o o kr.

Lodsej er nI'. 31.
ingeniør Erik lvogeNielsen
Dagnæs, 8700 Horsens.

~f 1 ar o 1.3900 1.3900 o o kr.

Lodsejer nr. 32.
civiltng. Brling Maaløe

_E'ormosavej 2'+\ 2300 Københnv_n--'-S _

Transport 627.1375 ha 378.357,70 kr.

L
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,e Matr. Fredet v. Sandflugts- Fredet Erstatning Samlet

nr. kende-lse fT'ed-et ialt pr.arealen- erstatning
ha. ha. ha. hed. kr.

,.' Transport 627.1375 ha 378.357,70 kr.

~)af l as o 1.6000l at o 2.0260
3.6260 3.6260 o o kr.

Lodsejer ~r. 33.
5dr. Sergei Anisimov

eBOrUJ2P-:aard"!Jr.Ii'jfrritslev.
af 11 a 12.~300 1.8800 1400 17.402,00 kr.,Lodsej er nr. 3L!-.

,gdr. CnY'. Christiansen
JmdE~p:E... F,i 8rri tslev

af 3 a 11.1900
5. 6L~00

16.8300
0.0150
o

1300
4000

0.0150 16.8450 37.107,00 kr.

Lodsej eJ_On.r. 35.
"landmand Kristian Albrechtsen

'.l Andrup pr. :F,i erri tslev
af L~ a

II,

~!

3.2Joo 3.2100 1300 ~.173,00 kr.o

Lodse,jor nr. 36.
~usmand Nie13 Møller Sand
.~!:~J?-12.?-". FIlerri tS...;,.l_ev,

8 g 5.6250 5.6250 1300 7.312,50 kr.o

'OdSejOr nr. 37.
Vand- 0(; G:::u3mester
Ib Hornum
østeI'p;ade2, }l';j erri tSl...::.e..;..v...:;..o_

~af 6 a 5.6000 5.6000 1800o 10.080,00 kr.

Lodsejer nr. 38.
sko18inspGKtør Gunnar Dahl-
Hansen, Borup Skole
414C2.-~rup Sj o

af 3 e-tf a

Il_
0.5050
4.9700
5-='+750

Samlet 5000
1800

o
o
o 5.4750 13.946,00 kr.
Transport 681.8285 ha 468.378,20 kr.



_Matr.
nr.

Predet v.
kendelse

ha.
Sandflugts-

fredet
ha.

- 66 -

Fredet
ialt
ha.

Erstatning
pr.arealel1-
hed. kr.

Samlet
erstatning

Transport 468,378,20 kr.

Lods8,jer nr. 39.
gdr. Lars Nielson Søndergård
Grønnestrand pr.Fjerritslev.

af 1 a 30.3800
l g 0.3133
l al 0.4-000

.e.:rjortdal by
lo a 1.3000

32.3933

77.6100
o
o

0.3600
77.9700

~~~drup by - Kollorup sogn
l4ltodSejor nr. 39 a.

gdr. Bertel Jenson
Andrup pr. Fjorritslev

af 2 a 0.9900 o

} Lodsejer nr. 40.
"gdr. Wiggo Larsen
Fasmalie pr. Pjerritslev
2 d L~.8300
7 e 6.8601
9 b 6.6900

18.3801 °•"Lodsejer nr. 1~-1.
Set. Georgs~ildet i
F,ierri ts1ev

0.2621 o

I"

Lodsejer nr. 42.
Kroghs Stensiloer A/S
Klim Strand pr.Fjorritslev

I
I '

0.5600 2.0300l d

Lodsej Ol" nr. L~3. Udgået

681.8285 ha

110.3633

0.9900

18.3801

0.2621

2.5900

Lodsej er nr. LJ-4.
fysioterapeut

r.. Kirsten Søndergaard
ll. Møllehuset

Grøn..ne§.!!and-pr. _E~~=~;i. t.E-q.QY _
Transport 81L~•LI-IJ+o

Samlet

Samlet

2000

Samlet

o

25.000,00 kr.

3.500,00 kr.

36.760,20 kr •

8.000,00 kr.

° kr.

541.638,40 kr.



Fredet v.
kendelse

ha.
Sandflugts-
fredet

ha.

- 67 -

Fredet
ialt

ha.
Erstatning
pr.arealen-
hed. kx'.

Samlet
erstatning

'rransport 541.838,40 kr.
l .f 0.2371
Hjortdal by
,lo b 0.1025

0.3396 o

Lodsejer nr. L~5.
:Fru Mette Kristine Nors Nielsen

4tKo11erup pr. Fjerritslev.
lo c 0.1580
Andrup by - Kollerup so~n

~l i 0.4273e 0.5853 o

Lodsejer nr. 46. Udgået
Lodsejer nr. 47.
Ministeriet for kulturelle

,anligr-;ender
;---:;;.----

13 b 9.2708 o

Lodsejer nro L~[3.
kunstmaler Carl Eowedt's enke
Bodenhofs P18ds 2
1LI-3o Køoenhav:n K

,,13 c lAooe

JJodsejer nr. 49
civilingeniør J.Varming

fA Strandv(j~jen 130
...2900 HE:11erl!J2 _

o

13 d 006990 o

l'
Lodsejer nr. 50
bryggeriejer Kirsten Katrine Kje1d-
gård
F,l erri ts~..;..e..;..v~. , _

'l

6 d 008110
7 d 3.9050
Hjortda1 by
8 G 0.6800

.. 5.3960
\.J

o

814.4140 ha

0.3396

0.5853

9.2708

1.4000

0.6990

5.3960

Transport 832.1047 ha

o

Samlet

°

Samlet

Samlet

°

o kr.

3.500,00 kr.

° kr.

600,00 kr.

3.500,00 kr.

o kr.



Matr.
nr.

Fredet v.
kendelse

ha.
Sandflugt s-

fredet
ha.
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Fredet
ialt
ha.

Erstatning
pr.arealen-
hGd. kr.

Samlet
Grstatning

Transport 549.238,40 kr.

Lodsejer nr. 51.
læge Sv. Valdemar Hart Bjarnov
4592 Se,4rø
8 f
A.ll.drupe7 e

L~. 5650
by - KollGrup

3.7540
8.3190 o

sogn

\
Lodsejer nr. 52.

KaarG Olson
Emdrup BankG 12/+
2100 København ø

3 g 0.2628 o

Lodso,jer nr. 53.
f,! arki tckt .Frederik Fogh

,Via Dei Mille 35
20129 Milano,Italien., _

'.
6 c o

\) Lodsejer' nr. 54.
installatør Ebbe Sørensen

'

:Mariendalsvej 91
2000 København F
3 h 3.8900 °e
IJo d f3G j er nr o 55.
civjling. HGnrik Helsted
Vostcrbrognde 54, 1620 Kbh.V
okspedi t·i.onf)~,ekretæl'
Benj cun:i n Helstod
Upsala8ecw 25:. 2100 KlJh00
direktør Gustav Holsted
Nybr'o;2;acl~_?8 ..L.12Q~_.~bh.~~~ __

2 b o

832.1047 ha

8.3190 SamlGt

002628 o

o

3.8900 Samlet

Bamlet

Lodseje:r.:nr. 56
_~gnes Hye~lGg~rds eksekutorbo
'f/fIIIIIJ)l/lrs.E1.'J.k Haff

.Skindergade 23, 1159 Kbh. K .
._--_. -------------------

Transport

4.000,00 kr.

° kr.

° kr.

2.000,00 kr.

9.000,00 kr.

564 .238,L~O kr.



Matr.(II nr. Fredet v.
kendelse

ha.
Sand.flugts-

fredet
ha.

- 69 -
Fredet

ialt
ha.

Erstatning
pr.arealen-
hod. kr.

Samlet
erstatning

Transport 564.238,,4-0kr.

5 b
6 b

8.1609
6.7238

14. 88L~7 o

Hjortdal by og sogn.
Lodsejer nr. 57
Fru Janne Olesen

4ItSkovhognet 5, 8500 Grenå
og
maskinarbejder Peter Koefoede sst.

tt8 Q 9.0750 o

Lodse,jer nr. 58.
tandlæge fru Elisabeth Lange
Mosebakken 24, 2830 Virum
8 c 9.0750 o

". Lodse,jer nr. 59.
dommer P.A. Michelsen
Stati~nsvej 8, 3070 Sn~kkersten.
8 l 2.0200 o

'

Lodsejer nr. 60.
pensionatsejer Aksel Søndergård
H~ortda1 pr. Fjerritslev,-'------

~5 c
"8 m

27.8613
8.3370

36.1983 o

Lodsejer nr. 61.
Viggo .Rothe
Buresø, 3550 Slangerup
.5 k 0.7230 o

Lodsejer nr. 62.
Fru P. Eril;:sen,
Peter Bangovej 86, Kbh.

l_og

859 ..8495 ha

14.8847

9.0750

9.0750

2.0200

.56.1983

0.7230

Samlet

1200

1200

°

Samlet

°

9.000,00 kr.

10.890,00 kr.

10.890,00 kr.

° kr.

54.000,00 kr.

° kr.

----------------, ---------
Transport 931.8255 ha 649.018,40 let"'.
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(It Matr. Fredot v. Sandflugts- Fredet Erstatning Samletnr. kendelse fI'edet ialt pr.arealen- erstatning
ha. ha. ha. hed. kr.

Transport 931.8255 ha 649.018,40 kr.r

direktør Poul Holmskov
Mariagerve~ 4, 8900 Randers

-\ af l b
af 3 d

Andrup
af 13 ae,

23.78LJ-o
20.1560 16~0700
by

9.3866
53.3266 69.3966 81.477,30 kr.

Erstatningsberegning:
Indenfor skovfredningslinien af

__ l b, 3 d
tt~0.9540 ha a 600 kr. = 12.572,40

af 13 a
2,6400 ha a 500 kr. = 1.320,00

Udenfor fredzoner af
l b, 3 d

'22.9860 ha a 2500 kr = 57.465,00
"af 13 a
6.7466 ha a
Ialt

1500 kr = 10.119,90
81.477,30...

Hjortdal by og sogn.
Lodsejer nr. 63.
Fru Bodil Skibsted Jensen

'

Annemonevej 19, Nr. Uttrup
'9LJ·oo Nr. Sundby _
3 e 0.4650 0.4150 0.8800 o o kr.

eLodsejer nr. 64.
arkitekt Kaj Hallager
Svanediget l
2100 København 0."'----

l o 0.1330 o 0.1330 Samlet 700,00 kr.

Lodsejer nr. 65.
gdr. Karl Albrektsen
Bjerregaard, Hjortdal pr •
.B'j erritslev.

Transport 1002.2351 ha 731.195,70 kr.

- - -- ._._~-------
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e: Matr. Fredet Vo
nr. kendelse

ha.
Sandflugts- Fredet

fredet ialt
ha. ha.

Erstatning
proarealen-
hed . kr o

Samlet
erstatning

Transport 100202351 ha 731.195,70 kr
af 8a 0.8500 o 0.8500 o o kr.

Talt fredet 1003.0851 ha

e Erstatning 731.195,70 kr.

Der er ikke under sagen fra nogen panthaveres side rejst krav om
andele i erstatningssummerne.

Erstatningcrne udredes med 3/4 af Statskassen og med 1/4-
af Thisted amtsfond og de i amtskommunen beliggende købstadskom-

I '"

I muner efter folketal i henhold til den senest offentliggjorte
I
I

I folketælling.
Erstatningerne forrentes med 6 % årlig rente fra datoen

" for denne kendeIses afsigelse.

Thi bestemnws:
De foran ommeldte arealer fredes som fastsat mod betaling

af de ligeledes foran fastsatte erstatninger, der udredes som
anført.

I

I -. Bech H. Ovesen Nygaard
R. Thimmc. Damsgaard

Udskriftens rigtighed bekræftes
Fredningsnævnet for Thisted amtsrådskreds
Vestervig, den



\
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1· Kqndelsen er fore lag! Overfredningsnævnet i henhold
til § 19, stk. 3, i bekendtgørelse af lov om naturfredning af

e16. juni 1961 samt anket af de under følgende lb.nr. nævnte
ejere: 14-15, 17, 22, 24, 26, 39, 42, 45, 55-56, 62 og 65,
væsentligst med påstand om større erstatning, for nogle dog
principalt med påstand om fredningens ophævelse eller ændring
af bestemmelserne om offentlig færdsel. Endvidere er spørgs-
målet om fortsat ralgravning rejst under anken, dels af nogle
af kystejerne (lb.nr. 24, 39 og 42), dels af brugere af dis-
ses arealer, idet bl.a. er hævdet, at fredningsnævnets fast-
sættelse af grænsen for fortsat gravning - den nuværende red-
ningsvej langs kysten, jfr. fredningsservituttens pkt. l (for-
an side 50) - ikke stemmer med det under fredningssagens be-
handling for nævnet aftalte. Også lb.nr. 62, på hvis ejendom
matr.nr. l b, 3 d Hjortdal, 13 ~ Andrup, der ikke har været
gravet ral, har påstået enten ret til gravning eller større
erstatning under hensyn til ralforekomster på ejendommen.

2. Overfredningsnævnet har den 3. november 1969 besigti-
get området, herunder det ikke under fredningen inddragne
sommerhusområde "Møllebosletten", hvis grundejerforening øn-
sker ralgravningen standset. Der forhandledes med de ankende
og deres advokater samt mod repræsentanter for Fjerritslev
kommune, Thisted amtsråd, fredningsplanudvalget for Hjørring
og Thisted amter, klitdirektoratet, fredningsnævnet, Danmarks
Naturfredningsforening, Naturfredningsrådet samt grundejerfore-
ningen "lVIøllebosletten".

Fredningsplanudvalgets repræsentanter påstod kendel-
sen stadfæstet som stemmende med den for Vester Hanherred ud-
arbejdede fællesplan for fastlægning af bl.a. landbrugsområ-
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der og feriea~ealer med sommerhusbebyggelse. Natur~rednings-
foreningens repræsentanter ønskede fredningen udvidet på en-
kelte punkter, bl.a. således at fredningsgrænsen ved Klitsøen
på matr.nr. 4 ~, Kollerup by og sogn, trækkes noget sydligere.
Naturfredningsrådets repræsentant sluttede sig hertil og frem-
hævede endvidere de særlige klitformationer. i baglandet (para-
belklitter). Rådet fandt ralgravning nord for redningsvejen
beklagelig og ønskede principalt forbud mod enhver gravning,
subsidiært retablering efter endt gravning. Fjerritslev kom-
munes repræsentant oplyste, at offentlig bivej nr. 9 (Kolle-
rup strandvej) blev anlagt i 1950'erne med raltagning for øje,
og at vejen samtidig har skabt bedre udnyttelse af de rekrea-
tive områder. Redningsvejen burde danne skillelinie for ral-
gravningen.

Af de ralinteresserede anførtes, at den nuværende
såkaldte redningsvej langs kysten er anlagt af entreprenører-
ne, men at man intet har imod gående såvel som kørende færdsel.
Den gamle redningsvej løberlæn~reinde i landet, hvilket fred-
ningsplanudvalgets repræsentanter ikke ville afvise, idet kort-
materialet på dette punkt næppe er helt korrekt.

Danmarks Geologiske Undersøgelse har efter besigti-'
gelsen oplyst, at det af foretagen kortlægning af strandaf-
lejringernes udbredelse fremgår, at rallagene ved overfladen
strækker sig frem til eller i nærheden af klitsøernes nordlige
bred, medens der syd herfor og ind i land, til flyvesandsdæk-
ket begynder, ved kortlægningen kun er fundet strandsand. Den-
ne zone omfatter en bræmme langs kysten på 3-500 m's bredde.

Overfredningsnævnet har besluttet at stadfæste fred-
ningsnævnets kendelse med ~isse ændringer, idet særligt om
ralgravningen bemærkes, at det er besluttet helt at forbyde
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~~ gravning efter ral m.v. på ojendommen matr.nr. 3 ~ m.v. (til-

hørende lb.nr. 62), da ejendommen udgør et værdifuldt forland
til skrænterne ved Svinkløv. Med hensyn til den øvrige stræk-
ning, hvor gravning har fundet sted før fredningssagens rejs-
ning, kan gravning fortsætte som fastsat nedenfor under pkt.
5 b, hvorved bemærkes, at standsning med hjemmel i naturfred-
ningsloven må antages at blive meget kostbar. Findes stands-
ning på et eller andet tidspunkt nødvendig af hensyn til kyst-e

\

,

beskyttelsen, bør indgreb ske med hjemmel i den særlige lov-
givning herom.

4. Fredningens omfang.
Det er besluttet at udvide fredningen med et areal af

matr.nr. l a Andrup by, Kollerup sogn, tilhørende gårdejer
Søndergaard (lb.nr. 39) tilligemed parcellerne matr.nr. l ~ og
l ~ sammested~,således at fredningsgrænsen kommer til at for-
løbe mellem sidstnævnte parcellers vestlige spidser. Matr.nr.
l ~ og l c sammestedstilhører henholdsvis bogholder Finn Olsen,
Ryde pr. Vinderup og fru Kirsten Sigsgaard, Rønnebærvej 73,
Holte.

Det er endvidere besluttet af fredningen at udtage de
sandflugtsfredede klitter Nørre- og Søndermiler med omgivende
arealer (arealet sydvest for Kollerup Strandvej), ialt ca.
282 ha. Dc i fredningsnævnets kendelse omhandlede lb.nr.e l,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lo, 11, 12, 14 og 16 udgår herefter
helt af fredningssagen, medens fredningen for så vidt angår

elb.nr. 13, 15 og 17 begrænses til de af nævnets kendelse om-
fattede arealer, der ligger øst for Kollerup strandvej, for
lb.nr. 13: matr.nr. 28 ~ Kollerup by og sogn, for lb.nr. 15
del af lo l og 4 f og for lb.nr. 17 del af l ~ sammesteds.
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5. Fredningsbestemmelsernes indhold.

a. De foran side 49-53 anførte generelle bestemmelser
opretholdes med følgende ændringer:

I pkt. 2, 3. afsnit, udgår følgende~ llidetdog fred-
ningsnævnet skal kunne begrænse afgræsningen til det omfang,
der anses for mest formålstjenligt for en opretholdelse af
klithedens og engenes karakter."

Til pkt. 3 føjes: "Eksisterende landbrugsbygninger
kan ombygge s og mindre udvidelser foretages. Såfremt bygnin-
gernes ydre fremtræden ændres væsentligt, kræves dog fred-
ningsnævnets tilladelse.

Ombygninger og mindre udvidelser af eksisterende som-
merhuse kan foretages med fredningsnævnets tilladelse."

b. Særligt om ralgravnin~ anføres:
På ejendommen matr.nr. 3 ~, l b Hjortdal og del af

13 ~ Andrup, tilhørende lb.nr. 62, tillades ikke udvinding af
I ..

ral m.v. på nogen del af ejendommen.
På den øvrige kyststrækning skal fredningen ikke væ-

re til hinder for, at der indtil år 2000 foretages udvinding
til den grænse, der er vist på det til denne kendelse knytte-

~ de kort. Når gravning ophører, skal ske regulering efter fred-
ningsnævnets bestemmelse.

c. Der foretages ikke ændring i de ved fredningsnævnets
kendelse side 54-57 for enkelte ejendomme fastsatte særlige
vilkår.

I - Det er under sagens behandling for Overfredningsnæv-
net oplyst, at ejeren af ejendommen matr.nr. l ~ m.v. Andrup

(til· by, Kollerup sogn (lb.nr. 39) under fredningssagen har solgt
matr.nr. l ~ og l al til skoleleder Knud Larsen, øster Eges-
borg, Mern.
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Der pålægges denne ejendom - nu betegnet som lb.nr.
tt 39 b - samme servitut med hensyn til ophør af benyttelse se-

nest år 2010, som påhviler ejendommen matr.nr. l g (lb.nr. 41).

I •

d. Fredningen skal ikke være ti~ hinder for etablering
af en offentlig bivej til forbindelse mellem den mod stranden
førende vej vest for Svinkløv plantage (den såkaldte Gl. Hvar-
revej) og Grønnestrandvejen, jfr. Fjerritslcv kommunes skri-
velse af 21. januar 1972 til fredningsplanudvalget.

6. Erstatning.

a. Erstatningerne til de ikke-ankende godkendes. Endvi-
dere er opnået forlig med lb.nr. 26, gårdejer Peder Amtoft
Nielse~, og lb.nr. 45, fru M.Nors Nielsen om stadfæstelse af de af

beløb, samt
fredningsnævnet tilkendte/med lb.nr. 42, Kroghs Stensiloer A/S,
om fredning uden erstatning. Endvidere er opnåot forlig med
ejerne af de under ankesagens behandling inddragne to ejendom-
me (lb.nr. 66 og 67).

b. For de øvrige ankonde, lb.nr. 15, 17, 22, 24, 39,
55, 56, 62, 65 samt for lb.nr. 39 a, der under sagens behand-
ling er fraskilt lb.nr. 39, er sagen forelagt taksationskom-
missionen. Denne har tillagt lb.nr. 22, 24, 39, 39 a, 55, 56
og 62 erstatning med de i nærværende kendeIses konklusion
nævnte beløb. Taksationskommissionen har derimod ikke tillagt
lb.nr. 15, 17 og 65 erstatning, for de to førstnævntes vedkom-
mende under henvisning til aroalernes beskaffenhed og til, at
de i forvejen er sandflugtsfredede, og for sidstnævntes ved-
kommende under henvisning til, at fredningen vedrører et al-
lerede i 1918 fredet vejareal.

c. Omkostninger.
Der tillægges lb.nr. 17, typograf Ejnar Gotthard,

København, 1.000 kr. for afholdte udgifter i forbindelse med
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fredningssagen.

Der tillægges Kroghs Stensiloer A/S og entreprenør
Vald. Nørhave, Nørresundby, tilsammen 8.354,75 kr. for udfør-
te prøveboringer. For fælles advokatbistand ydet gårdejer Søn-
dergaard (lb.nr. 39) og Kroghs Stensiloer A/S (lb.nr. 42) be-
tales 2.000 kr. og for advokatbistand til entreprenør Nørhave
1.500 kr. Til dækning af ekstraordinære udgifter tillægges
der endelig ejerne af matr.nr. 3 d m.v. (lb.nr. 62) 1.500 kr.
i omkostninger.

De under c. anførte beløb forrentes ikke.

~ Ejerskifte. Enkelte rettelser.
Lb.nr. 22.

Matr.nr. l ~ Kollerup by og sogn er overtaget af
fru Marie Louise Pedersen som hensiddende i uskiftet bo.

Lb.nr. 48.
Matr.nr. 13 c Andrup by, Kollerup sogn, er overtaget

af fru Birgit Varming, Skovvej 35, Gentofte, hvem erstatningen
ifølge aftale mellem parterne tilkommer.

Lb.nr. 64.
Matr.nr. l o Hjortdal by og sogn er ved skifte over-
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taget af fru Emma Alice Hallager, Andrup by, Kollerup sogn.

'.'

Rettelser: Side 55, stk. 3, linie 4 (ad lb.nr. 48) rettes
13 a til 13 d. Side 56, stk. l, linie 4 og stk. 2, linie 2
og 4 rettes 8 h til 3 ~.

I "
I

Et kort nr. 14 - 102 visende de fredede arealer, der
udgør ca. 740 ha, er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e ID m e s :

Den af fredningsnævnet for den daværende Thisted
amtsrådskreds den 19. juli 1969 afsagte kendelse stadfæstes
med foranstående ændringer.

Der pålægges således de fredede arealer følgende fred-
ningsservitut:

l.
Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand,

og der må som følge heraf ikke uden fredningsnævnets tilladel-
se foretages afgravning, opfyldning eller planering. Uden
særlig tilladelse skal eksisterende grøfter kunne vedligehol-

• des, eksisterende veje kunne vedligeholdes og i begrænset om-
fang udbygges, ligesom mindre jordarbejder kunne foretages i
tilslutning til eksisterende bebyggelse.

Fredningskendelsen skal dog ikke være til hinder for,
at der indtil år 2000 foretages gravning af grus og ral på
matr.nr. l ~' l ~' lo ~' 4 ~' 4 !' 4 ~' 4 ~' 4 !,4 ~' 4 l,
4 ~' 4 ~' Kollerup by og sogn, l ~' l ~, l ~' l a~, l ~' An-

.' drup by, Kollerup sogn, alt som vist på det til kendelsen kny t-

l'

tede kort, hvor grænsen for ralgravning er vist. På de area-
ler, der er undergivet sandflugtsfredning, er det dog en for-

ti udsætning for gravningen af ral og grus, at Sandflugtskommis-
sionen giver tilladelse til, at gravearbejdet påbegyndes.
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Når gravning ophører? skal regulering ske efter fred-
ningsnævnets bestemmelse.

Indretning af mindre parkeringspladser i terrænet
skal kunne ske i tilknytning til eksisterende veje og efter
fredningsnævnets godkendelse.

store sten må ikke fjernes eller beskadiges.
Der må ikke foretages indgreb? som ændrer vandstan-

den i klitsøen på matr.nr. 4~? Kollerup by og sogn? eller
som ændrer vandets karakter? f.eks. udledning af spildevand,
udkastning af affald eller behandling med kemikalier, dog at
dette ikke er til hinder for gravning af grus og ral til den
fastsatte grænse.

2.
Nyplantning af træer eller buske, herunder læplant-

ning og hegn af enhver art, må ikke foretages uden frednings-
nævnets godkendelse.

Arealer, der i øjeblikket er under kultur, må dyrkes
som hidtil. Selvsået trævækst skal kunne omhuggos ved fred-
ningsmyndighedernes foranstaltning, dersom ejeren ikke selv
ønsker at foretage hugsten. Afbrænding af heden må kun ske
efter godkendelse af fredningsnævnet.

Afgræsning af udyrkede arealer må fortsat finde sted
i samme omfang som hidtil. Opsætning af fornødne hegn i land-
brugsarealer skal kunne foretages overalt med træpæle og tråd.
Fredningsplanudvalget skal efter forhandling med frednings-
nævnet være berettiget til, hvor det anses for ønskeligt, at
lade opsætte gennemgange i form af stenter, møller eller lig-
nende.

3.
Der må fremtidig ikke på arealerne foretages nogen
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form for bebyggelse, hverken midlertidig eller vedvarende,

,tt ligesom der ikke må opstilles boder, skure, campingvogne eller
telte, jfr. dog nedenfor under punkt 5. Eksisterende landbrugs-
bYgninger og pensionater skal dog med fredningsnævnets godken-
delse kunne fornys og suppleres i fornødent omfang.

Eksisterende landbrugsbygninger kan dog ombygge s og
mindre udvidelser foretages. ~åfremt bygningens ydre fremtræ-
den ændres væsentligt, eller bygningen ved ombygningen eller
udvidelsen overgår til anden anvendelse end landbrug, f.eks.
pensionatsvirksomhed, kræves dog fredningsnævnets tilladelse.

•

Ombygninger og mindre udvidelser af eksisterende sommerhuse
kan foretages med tilladelse af fredningsnævnet, der også kan
tillade ombygning og udvidelse af eksisterende pensionater.

Master og skilte må ikke anbringes i området uden
fredningsnævnets tilladelse.

Ved parkeringspladser skal fredningsmyndighederne
kunne indrette toiletter og opsætte affaldsbeholdere.

4.
Der tillægges almenheden adgang til færdsel til fods

og til ophold på ~lle udyrkede arealer af matr. nr. 15 !'
Kollerup, 12 ~, 2 ~, 3 !, 4 ~, 5 ~, 6 ~, 7 ~, lo b, 11 ~,
7 !' Andrup by, alt Kollerup sogn, der tilhører staten, og hvup-
ved bemærkes, at det er en forudsætning for almenhedens færdsels-
ret, at den kan ske uden at krænke de til enhver tid gældende
regler om klitfredning og sandflugtsdæmpning.

Endvidere tillægges der almenheden adgang til gående
færdsel ad de nedenfor llnder de for de enkelte ejendomme gæl-
dende, specielle bestemmelser, nævnte stier og veje, der ud-
lægges i en bredde af ikke over l~ meter.

Endelig tillægges der almenheden adgang til gående
og kørende færdsel ad redningsvejen på strækningen fra Kolle-
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rup Strandvej til Søbakkevejen (offentlig bivej nr. 8) samtIt adgang til gående færdsel videre mod øst ad redningsvejen på
strækningen til fredningsgrænsen ved Svinkløv Plantage.

TIer forbeholdes fredningsmyndighederne ret til uden
I lir;

udgift for ejerne at afmærke ture ad de omhandlede veje og
stier til brug for gående færdsel gennem særligt attraktive
områder.

5.
På anviste pladser i forbindelse med pensionaterne kan

camping og teltning tillades.

l, 6.
TIe i området eksisterende7 på lejet grund beliggende

sommerhuse må vedligeholdes i fornødent omfang, men skal fjer-
nes ved de enkelte lejekontrakters udløb7 dog senest inden
år 2010.

7 .
Påtaleretten i henhold til ovenstående servitut tilkom-

mer fredningsnævnet for Nordjyllands amts nordlige frednings-
kreds og fredningsplanudvalget for Nordjyllands amt hver for sig.

Udover de i servitutten omhandlede, generelle bestem-ti melser gælder følgende særlige bestemmelser for de efternævnte
ejendomme:

t,

Lodsej er nr. 237

matr.nr. 4 s, Kollerup (retsassessor Chr.Bækgaard, Nibe): Nuværen-
de og senere ejere forpligter sig til senest år 2010 at fraflytte
og ryddeliggøre det på ejendommen beliggende hus og til senest
samme år vederlagsfrit at meddele staten ved ministeriet for kul-
turelle anliggender skøde på ejendommen. TIet ved huset eksisteron-,
de fårehegn tillades i samme tidsrum opretholdt. Skødet gives til
staten på såvel grund som bygninger, idet der ikke påhviler ejeren

(41' nogen pligt tjl at fjerne de'sidstnævnte. Der forbeholdes ejeren
ret til før fraflytningen at medtage af og fra bygningerne, hvad

I -

han måtte ønske,ligesom han er berettiget til helt at fjerne disse
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dog mod at retablere tilstanden på arealet. Der må ikke foran
nævnte tidsrum foretages nogen form for udvidelse af eller
tilbygning til huset .

Lodsejer nr. 39 b og nr. 41,
matr.nr. l h, Andrup (Sct. Georgsgildet i Fjerritslev), samt
matr.nr. l fS" l ~, sammesteds (skoleleder Knud Larsen, Mern):
Nuværende og senere ejere skal senest år 2010 fraflytte og
ryddeliggøre de på ejendommen beliggende bygninger og se-
nest på samme tidspunkt vederlagsfrit meddele staten ved mini-
steriet for kulturelle anliggender skøde på ejendommen. Skødet
gives til staten på såvel grund som bygninger, idet der ikke
påhviler ejerne nogen pligt til at fjerne bygningerne. Der
forbeholdes ejeren ret til efter forud indhentet godkendelse
af fredningsnævn og bygningsmyndigheder at foretage en begræn-
set udvidelse af bygningerne, ligesom ejeren har ret til før
fraflytningen at mentage af og fra bygningerne, hvad han måtte
ønske, eventuelt til helt at fjerne bygningerne, dog mod at
retablere tilstanden på arealet.

Med henvisning til servituttens generelle afsnit § 4,
stk. 2, fastsættes der følgende bestemmelser om offentlighe-
dens adgang til stier og veje i det fredede område:

Lodsejer nr. 48, matr.nr. 13 c, Andrup (~~.!ru Birgit Warming).
Der gives offentligheden gående adgang ad en eksisterende sti
over matr.nr. 13 ~. Stien udgår fra nordskellet af matr.nr.
13 d og slutter ved sydskellet af matr.nr. 8 l.

Lodsejer nr. 49, matr.nr. 13 d, Andrup (J. Varming)~
Der gives offentlig gående adgang ad en eksisterende sti over
matr.nr. 13 ~. Stien udgår fra nordskellet af matr.nr. 2 c og
slutter ved sydskellet af matr.nr. 13 ~.
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:tt Lodsejer nr. 51, matr.nr. 8 f Hjortdal og matr.nr. 7 e An-
~rup (Svend V. Bjarnov).
Der gives offentlig gående adgang over matr.nr. 7 e ad en ud-

I ':!'

,

lagt sti, der udgår fra nordskellet af matr.nr. 6 b (ca. 150 m
fra dettes østhjørne) mod nord til skæringen med sydskellet
af matr.nr. 8 f (ca. 300 m fra dettes østhjørne). Stien ud-
lægges derefter over matr.nr. 8 f mod nordvest, idet den her
rammer en eksisterende sti, der bøjer mod nordøst til den
langs sydskellet af matr.nr. 8 ~ gående vej, (ca. 230 m fra
parcellens østhjørne).

Lodsejer nr. 54, matr.nr. 3 h Andrup ~Ebbe Sørensen).
Der gives offentlig gående adgang ad eksisterende sti hen over
matr.nr. 3 h Andrup. Stien udgår i syd fra "Søbakkevejen"
(ca. 30 m fra parcellens vesthjørne) , drejer mod nord - nord-
vest, og går herefter mod nord i skellet (2 b) mellem matr.
nr. 3 h Andrup og matr.nr. 2 b Andrup, til den møder parcellens
nordvesthjørne.

Lodsejer nr. 55, matr.nr. 2 b Andrup (brdr. Helsted).
Der gives offentlig gående adgang ad eksisterende sti, gående
i skellet mellem matr.nr. 2 b og matr.nr. 3 h Andrup. Stien
begynder ca. 80 m fra parcellens sydøsthjørne, og slutter
ved parcellens nordøsthjørne (fælles med matr.nr. 3 ~).

Lodsejer nr. 56, matr.nr. 5 b og 6 b Andrup (Hvenegård).
Der gives offentlig gående adgang over matr.nr. 5 ~ og 6 b ad
eksisterende sti, udgående fra det sydøstre hjørne af matr.
nr. 5 E, herefter gående mod nord til sydskellet af matr.nr.
6 b for herefter at bøje mod nordvest og nord og slutte ved
sydskellet til matr.nr. 7 ~, ca. 150 m vest for parcellens
østhjørne.
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Lodsejer nr. 57, matr.nr. 8-2 Hjortdal (J. Olesen).
Der gives offentlig gående adgang ad en eksisterende sti, der
forløber langs parcellens østskel til forbindelse med den eksi-
sterende vej, der langs fredningsgrænsen går parallelt med
parcellens nordskel.

Der gives videre offentlig gående adgang ad en eksisterende
sti, der forløber parallelt med parcellens vestskel, ca.
lo - 20 m fra dette, sluttende ved nordskellet af matr.nr.
8 c.

Lodsejer nr. 58, matr.nr. 8 c Hjortdal (E. Lange).

I

II ....

Der gives offentlig gående adgang ad en eksisterende sti, ud-
gående fra sydvesthjørnet af matr.nr. 8 ~, gående mod syd og
øst langs parcellens sydskel, til skelhjørnet ved matr.nr.
8 i (fredningsgrænsen); herefter mod nord langs parcellens
østskel, og sluttende ved sydskellet af matr.nr. 8 ~ Hjort-
dal.

Lodsejer nr. 59, matr.nr. 8 l Hjortdal (P.A. Michelsen).
Der gives offentlig gående adgang hen over parcellen ad en, eksisterende sti, der udgår fra nordskellet af matr.nr. 13 ~,
ca. 15 m fra parcellens østhj ørne , mod nord og øst til skæring
med roatrikelskellet til 8 ~, ca. 40 ro fra pnrcellens sydskel.

Erstatningerne fordeler sig således:

Lb.nr. Matr.nr. (helt
lo) eller delvis)

p

..' 1-12 udgået
13. 28 ~ Kollerup

by og sogn

tt,
14. udgået

Areal Ejer Erstatning
ha kr.

3,2 Forstander AlT 3.815 kr.
fred Søronsen
og kæmner Erik
Heden



Matr.nr. (helt
eller delvis)
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Areal

ha
Ejer Erstatning

kr.
3.815 kr.

15.

16.
17.

18.

20.

21.

22.

25.

28.-29.

4 f, lo l Kolle-
rup by og sogn
udgået
l !l Kollerup by
og sogn
21 d, 26 d,
srnst. -
15 f Kollerup
by og sogn
2 c, 3 f, 4 e,
5 ~, 6 e, 7 fE,
lo b, 11 c, 12 a
Andrup by7 Kol--
lerup sogn.
5 !!!; Kollerup by
og sogn

5 !' Kollerup byog sogn

l E, srnst.

4 ~, srnst.

l 0, 4 g, 4 t,
4 U, 4 V, 4 X,
4 Y.-, 4 Z, 4 æ,
100, Kollerup
by og sogn.
7 f, Andrup by,
Kollerup sogn
lo ~, srnst.

l ~, srnst.

l ao, Andrup by,
KoITerup sogn
l ~, STIlst.

2,6

0,2

21

5,2

3,5

6

1,1

41

0,6

22,7

9,7

0,4

0,8

Transport
Fabrikant
Herbert Madsen o

Typograf E.
Gotthard o

Grosserer G.W.
Schmidt 3.882
Staten o

Redaktionschef M.
Pedersen og fru
J.A. Grymer o

Mejeriejer C. Son-
dergaard Nielsen og
E.R.Sørensen o
Fru Marie Loui~e
Pedersen (boet ef-
ter sagfører Harald
Pedersen) 3.000
Retsassessor Chr.
Bækgaard
Husmand Helge
Klit

12".000

25.000

Staten o

Gårdejer Peder
.Amtoft Nielsen 24.755,40
Civilingeniør
Sv. Risager
Christensen T.168
Kommuneingeniør
Lars Okkels o

Tømrer- og sned-
kermester J.A.Jensen o

Transport 75.620,40



30.
'...

;.;'31 •.'
32.

33.

_5._1
36.

37.

38.

39.

e~9a

39 b

40.

Matr.nr. (helt
eller delvis)

l aSl,Andrup by,
Kollerup sogn
l ~, SIDSt.

l as,
l at, srnst.
11 !:!:, sIDst.

3 ~, SIDSt.

4~, SIDSt.

8 ~, srnst.

6 ~, srnst.

3 ~, srnst.
5 !:!:, srnst.

l a, Andrup
by-;Kollerup
sogn og
lo a.Hjortdal
by og sogn
2 a Andrtl.pby
Kollerup sogn
l g, l al,
SIDst.

2 d, 7 c, 9 b,
Anarup 'Dy, Kol-
lerup sogn

l !l, srnst.

l ~, srnst.

----------
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Areal

ha

1,2

1,3

3,6

14,3

16,8

3,2

5,6

5,6

5,5

114

l

0,7

18,4

0,3

2,6

Ejer

Transport
Bankfuldmægtig
K. A. Jensen
Ingeniør Erik
Woge Nielsen
Civilingeniør
Erling Maaløe
Gårdejer Ser-
gei Anisimov
Gårdejer Chr.
Christiansen
Landmand Kr.
Albrechtsen
Husmand Niels
Møller Sand
Overtaget af
Klitdirektora-
tet under sa-
gen

"

Erstatning
kr.

75.620,40

o

o

o

lT.402

37.107

4.173

7.312,50

10.080
13.946

(hvoraf 5000 kr. ud-
betalt til skolein-
spektør Dahl-Hansen)

Gårdejer Lars
Nielsen Sønder-
gaard

Gårdejer Bertel
Jensen
Skoleleder Knud
Larsen
nu~ Landmand
Evald Christen-
sen, Fosdalen,
Brovst
Sct. Georgs-
gildet i Fjer-
ritslev
Kroghs Stensi-
loer A/S

Transport

35.000

3.500

1.000

36.760,20

R.ooo

o

2~9.901,lo



43.
44.

45.

49.
.....
I 50.

(--
51.

53.
~)

54.

55.

Matr.nr. (helt
eller d~lviS)

udgået
l f, Andrup by,
KoIlerup sogn
lo b, Hjortdal
by og sogn
lo oS. , Hjortdal
by og sogn
l i, Andrup by,
Kollerup sogn
udgået
13 b, Andrup by,
Kollerup sogn

13 oS., smst.

13 d, smst.

6 d, 7 d, srnst.
8 e, Hjortdal
by-og sogn
8 f, Hjortdal by
og sogn,
7 e, Andrup by,
Kollerup sogn
3 fJ. Andrup by,
Kollerup sogn
6 E" smst.

3 ~, smst.

2 b, smst.
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Areal

ha

0,3

0,6

9,3

1,4

0,7

5,4

8,31

0,3

0,4

3,9

14,9

Ejer

Transport

Fysioterapeut
Kirsten Sønder-
gaard

Erstatning
kr.

249.901,10

o

Fru M.K.Nors Niel~
sen 3.500

Ministeriet for
kulturelle anlig-
gender o
nu: fru Birgit War-
ming 600
Civilingeniør J.
Warming 3.500
Bryggeriejer
Kirsten K.
Kje1dgaard
Læge Sv. Valdemar
Hart Bjarnov

Kaare Olsen

Arkitekt Frederik
Fogh
Installatør Eb-
be Sørensen
Civilingeniør
H. Helsted, kon-
torchef Benjamin
He1sted og direk-
tør Gustav Hel-
sted

o

~.ooo

o

o

2.000

17.000

Transport 280.501,10



ti Lb.nr. Matr.nr. (helt
eller delvis)

280.501,10
\Ol' 56. 5 b, 6 b An-

drup by7 Kol-
lerup sogn,-,

57. 8 o, Hjort-
dal by og sogn

58._.
59.

8 ~' smst.

8 1, smst.

5 ,9., 8 !"smst.

61. 5 !, smst.
l b, 3 d,smst.
13-a, Aiidrup
by Kollerup
sogn

62.
(~

63. 3 e Hjortdal
by-og sogn

64. l ~' smst.

8 ~' smst.

66.
.el

67.

l e, Andrup by,
Kollerup sogn
l ~' smst.
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areal Ejer

ha
Transport

14,9 Antikvitets-
handler C. Hve-
negaard og fru
Birgi tte Hvene-
gaard
Fru Janne Ol-
sen

2,0

Tandlæge fru
Elisabeth Lange
Dommer P.A. Mi-
chelsen

36,2 Pensionats-
ejer Aksel
Søndergaard

0,7 Viggo Rothe
Fru P. Erik-
sen og direk-
tør Poul Holm-
skov

0,9 Fru Bodil Skib-
sted Jensen

0,1 nu: Fru Emma A.
Hallager
Gårdejer K. Al-
brechtsen
Fuldmægtig Finn
Olsen

2,4 Fru K. Sigsgaard

537.981,10

.......... 1.000,00 kr •
Omkostningsbeløb:

•...1 .Typograf Ejnar Gotthard
Kroghs Stensiloer A/S og

i' . Valdemar Nørhave for bo-
ringsprøver ••....••.•.••..•••.•.. 8.354,75 "
Kroghs Stensiloer A/S og
gårdejer Søndergaard til ad-
vokat 2.000,00r_ "

Erstatning
kr.

20.000

10.890

o

54.000
o

160.000

o

700

o

o

1.000
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~ostningsbeløb:
Transport . 11.354,75 kr. 537.981,10 kr.
Valdemar Nørhave til advo-
kat . 1.500,00 kr.
Fru P. Eriksen og Poul
Holmskov o ••••• 1.500,00 kr. 14.354,75 "

laIt: 552.335,85 kr.

Erstatningerne er forrentet med 6 % p.a. fra 19. juli
til 30. september 1969 og med 8 % p.a. fra l. oktober 1969 ogder

~. indtil udbetalingen!,har .fundet sted. Omkostningsbeløbene er
ikke forrentet.

Af de samlede udgifter med renter som nævnt er 3/4
udredet af statskassen og 1/4 af Nordjyllands amtsfond.

Udskriftens rigtighed bekræftes

..
I

J. Garde. • ~l
I

tk
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I<l:b. NR. S/~.i(..

U D S IC R I F T
af

FORHANDLINGS- og KENDELSESPROTOKOL

for
Fredningsnævnet for Thisted Amtsrådskreds

År 1969 den 19. juli, kl. lo holdt Fredningsnævnet for Thisted
nmtsrådskreds møde på dommerkontoret i Vestervig.

Til stede var formanden, dommer Aage Bech, Vestervig.
/~,I. Der foretoges:

Fredningssag nr. 44/1960
Fredning ved Svinkløv og Kollerup
Plantage. (Grønnestrandsagen).

Formanden bemærkede, at den nedenfor anførte kendelse i udkast
har været forelagt nævnets øvrige medlemmer, amtsrådsmedlem,
gårdejer H. Ovesen Nygaard, Kallerup pr. Thisted, og redaktør
Einar Damsgaard, Fjerritslev samt sognefoged Reinhardt Thimm,
Hjortdal, og at disse har erklæret sig enige i kendelsen. Han
bemærkede endvidere, at samtlige af fredningssagen omfattede
lodsejere ved skrivelse af 4. juli 1969 er underrettet om tid
og sted for kendelsens afsigelse.

Herefter afsagdes sålydende

KENDELSE

I (;.t
J{;0~
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05132.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05132.00

Dispensationer i perioden: 28-06-1982 - 27-11-1997



FREDNINGSNÆVNET
for

l\iorOJyilands amts nordlige freanlngskreds

Banegardspladsen 4, 9700 Bror.je's'e\l
Telt 08-820388

:.. '

Miljøministeriet
Frednin~sstyrelsen
Amaliegade 13
1 ;::>c:.6 -- -, V..1.._/_ !.0Dennavn n.

Modtaget I freønlnpestyrelsen

Fs. 115/f:
REG. NR. S I ~.D

\x..o f, ~~Ill€Mt\~

2 9 JUNI 1982

I
Vedrerende indvinding af sand og grus på matr. Ylr.4 u og 4 :f. l.ollerup
by, KolleruD.

Vedlabt fremsendes kopi af udskrift af fredningsprotokollen
vedrørende ovenn~VYl~e sag.

Afgørelsen kan efter naturfrednin~slovens ~ 58 indbringes for
overfredninGsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K. af bl. a. ansø-
geren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne meddelelse.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er

klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af overfredningsnævnet.

Hærværende tilladelse bortfalder, sfifremtden ikke udnyttes in-II' .~ den 5 ar fra dato.
Genpa~~ af deD~e skrivelse er sendt til Amtsfrednin~skontoret,

~ordjyllands amtskommune, Fredningsstyrelsen, Danmarks l~aturfrednings-
Itt forening, Fjerritslev kommune, Per Klit.

P. n. v.

P. Holm-Christiansen



•
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:J d s k r ... f 1:;

af
frednin~sprotokollen

for
Hord ,jylland s amts nordl ige fredningskreds •

===============-=

År lQS2 den 9. juni holdt fredningsnævnet for Nordjyllands-amts nordlige frednin~skreds møde i Kollerup.
Mødt var formanden dommer P. Holm-Christiansen og det; kommunal-

valgte medlem Einar Damsgaard.
Der foretohes
Fs. 115/82: Indvind~ng af sand o~ grus på matr. nr. 4 u

og a Z Kolle~up by, Kollerup.
Der fremlagdes:
Skri velse med bilag af '13. maj 1982 fra Nordjyllands amtskommune.

Ejeren, Poul Klit, var mødt.
Entreprenør Bent; Olsen var mødt;.
For Amts:redningskontoret mødte 0ørn Larsen.
Amtsarkitektkont;oret var repræsenteret.
Nævnet fik forevist området, hvor gravningen ønskes foreta~et.
Det fremgår af sagens oplysninger, at ejendommen er undergivet

fredning i henhold til overfredningsr~vnets kendelse af l. november -1972 vedrørende Grønnestrandl,og at kendelsen ikke er til hinder for,
at der graves grus og ral på nogle i kendelsen anførte ejendomme her
iblandt matr. nr. u Q og 4 I.

Det blev oplyst, at indvindingsområdet er på 0,5 ha. og er en
udvidelse af eksisterende indvinding på mat;r. nr. 4 g og 4 ~ SIDst.,
og at indvindin~en vil ske i en dybde af 5-7 m.

På arealet er beliggende et sommerhus, so~ agtes fjernet og ikke
genopført.

Bent Olsen påviste, at det afrømmede sandlag var lagt i depot,
og at det afrømmede sand senere s~~lle anvendes til arealets efterbe-
handling.

Sandflugtskommissionen har ingen indvendinger ood det; ansøgte
og har stillet ~rmere vilkår for råstofindvindingen.

Det frem~qr yderligere af sagens oplysninger, at Kys~inspektora-
tet har godkendt indvinding bl. a. på vilkår, at gravearbejdet skal
være afsluttet inden l. november 1982.

Nævnet kan godkende, at der på matr. nr. 4 u og 4 ~ foretages
råstofindvinding pR et 0,5 ha. stort areal og i en dybde af 5-6 ID Då
betingelse af,



·'
at

e at

at

,
•

~ravearbejdet og retablering af arealet er afsl~ttet inden l. ~o-
vember 1982, og
~raves~edet efter færdigudr.yttelse retableres ved en fuldstænding
genopfyldning med sand fra braveomr~det og s~ledes,
terrænet får samme ~øjde so~ strandens terræn umiddelbart nord
for gravearealet.

De af nævnet stillede vilkår bedes lyst på ejendommen.
Sa~en sluttet.
tlødet hævet.

P. 301m-Christiansen

Uds~ri~~en~ ~~~~l'gh Q' bekr ~t" -" _.1 l- _ b _.l. b v __"" e ~ æ..J.. e s •

Frednin~snævnet for Nordjyllands amts nordlige
f d· k ' d 28 . '} 9 Q ')re nlnF,S.reas, en . Junl OL.

I-'. Holm-Chvris·tiansen
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OVERFREDNINGSNÆVNET REG. NR. Sl61Amaliegade 7 hl-j/ic
1256 København K

Telefon ••••
Ql-13363_8

Dato:

Bjarne Christian Mølgård
Pedersen
Brøndumvej 33
9690 Fjerritslev

J. ,nr.: 2037/69-1/82

Fredningsnævnet for Nordjyllands amts nordlige fredningskreds
har i skrivelse af 20. september 1982 i medfør af naturfredningslovens § 34
meddelt tilladelse til udsætning af ørreder i en af søerne på matr.nr. l a
m.fl., Anderup By, Kollerup. Den pågældende ejendom er omfattet af over-
fredningsnævnets kendelse af l. november 1972 vedrørende fredning af Svin-
kløvag Kollerup plantager (Grønnestrand).

Afgørelsen er indbragt for overfredningsnævnet af Nordjyl18nds
amtsråd med påstand om, at der ikke i medfør af naturfredningslovens § 34
kan meddeles dispensation fra fredningsbestemmelserne, og af Danmarks Na-
turfredningsforening med påstand om, at der ikke meddeles tilladelse til
kommerciel udnyttelse af søen.

På ejendommen, som tilhører Lars Søndergaard, findes dels 2 sø-
er, dannet ved ralgravning, dels en naturlig sø, Alevande sø. Med henblik
på etablering af forskellige turistaktiviteter i området ønsker ansøgeren,
Bjarne Pedersen, at udsætte et antal ørreder i den vestligste af de 2 først-
nævnte søer og at åbne mulighed for mod betaling at fiske fra søens bredder.

Amtsfredningskontoret har over for fredningsnævnet anført, at de
ansøgte aktiviteter er i strid med fredningens formål, hvorfor en eventuel
gennemførelse kræver rejsning af ny fredningssag, jfr. naturfredningslovens
§ 34 a. Formålet med fredningen må være at sikre mulighederne for, at en
naturlig flora og fauna kan indvandre i og omkring søerne, efter at landska-
bet er udjævne t og efterbehandlet samt at åbne området for almenheden.

Fredningsnævnet har under hensyn til, at den kunstige sø er belig-
gende inden for et område, hvor der er eller kan graves ral, og til omgi-
velserne iøvrigt, ikke fundet, at udsætning af ørreder i søen og fiskeri
fra søens bredder strider mod fredningens formål. Fredningsnævnet har der-



2.

efter som ovenfor nævnt meddelt dispensation til udsætning af ørreder.

Sagen har herfra været forelagt naturfredningsrådet, som bl.a. har
- - - --

udtalt, at rådet finder det principielt betænkeligt, at der etableres intensi-
ve rekreative anlæg i et område, der er fredet med det formål at sikre mulig-
hederne for, at en naturlig flora og fauna kan indvandre i og omkring søerne.
På den anden side kan det forekomme urimeligt at forbyde udnyttelse af ral-
gravningshullerne, når fredningen samtidig giver mulighed for, at ralgrav-
ning iøvrigt kan fortsætte, idet dette indgreb i naturmiljøet må anses for at
være langt mere dybtgående og skadelig. Efter en samlet vurdering må rådet
dog fraråde, at der meddeles tilladelse til etablering af det ansøgte "put
and take"-fiskeri. Hvis der alligevel meddeles tilladelse, må det være på
en række nærmere anførte betingelser.

e-
Amtsfredningsafdelingen har oplyst, at bortset fra et mindre areal

(matr.nr. l E) udnyttes den kyststrækning, der ligger ud for de oven for nævnte
søer ikke længere til ralgravning. Retableringen af arealerne er afsluttet,
og det er nu op til naturen at genskabe klitterne og vegetationen. På den-
ne baggrund vil det være vanskeligt at skulle regulere færdslen på bredderne '
og de omgivende arealer på en hensigtsmæssig måde.

Overfredningsnævnet skal udtale:

•
Ifølge kendelsen har fredningen til formål at bevare arealerne,

der ved deres sammensætning af naturvidenskabelige ekskursionsobjekter og
landskabelige attraktioner udgør et område af høj rekreativ værdi, i deres
nuværende tilstand og at give almenheden adgang til færdsel til fods og op-
hold i området •

Af kendelsen fremgår endvidere, at fredningen ikke er til hinder
for inden for nærmere fastsatte områder, herunder på ovennævnte ejendom, og
på nærmere angivne vilkår at indvinde ral indtil år 2000.

Under hensyn til formålet med fredningen sammenholdt med indholdet
af fredningsbestemmelserne findes det ansøgte ikke at være i strid med fred-
ningen. En eventuel gennemførelse af det ansøgte kræver således ikke rejs-
ning af ny fredningssag efter naturfredningslovens § 34 a.

Idet overfredningsnævnet intet har at indvende imod det ansøgte,
stadfæstes herved den af fredningsnævnet trufne afgørelse.

Den herved givne tilladelse er meddelt på vilkår, at der kun udsæt-
tes fisk i den vestligste sø på matr.nr.l ~ m.fl., Anderup By, Kollerup, at
den udsatte bestand ikke fodres - det er dog tilladt at udsætte skaller -
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3.

og 8t udsætningen ophører senest, når ralgravningen ifølge overfredningsnæv-
nets kendelse skal være ophørt.

I sagens behandling har deltaget 10 af overfredningsnævnets med-
lemmer. Afgørelsen er truffet med 8 stemmer mod 2. Mindretallet har stemt
for, at der meddeles afslag på det ansøgte.

Opmærksomheden henledes endvidere på, at tilladelsen bortfalder,
hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra datoen for denne skrivelse, jfr.
naturfredningslovens § 64 a.

P. o. v.

A ' ,1 /'/ : /- / _ ,t.-e:~.;,,--
/"/ ~/~ ...~.:- r7-:(...~G-""" 'I

,/ Bodil Lund-Jacob~~n
fm.
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U d s k r i f t

af
fr~dnin~s~rotokollen

for
Nordjyllands amts nordlige fredningskreds.

REG. NR.OS/32. :000

===============

År 1982d.en 13.c september holdt fredningsnævnet, for.Nordjyllands
amts nordlige fredningskreds møde.

I \ I ....

Mødt var formanden dommer P. Holm-Christiansen, det amtsvalgte
medlem Tage Buus og det lokale medlem Einar Damsgaard.

Der foretoges
Fs. 82/82: Turistaktivitet på matr. nr. l a m. fl. An-

drup by, Kollerup. (Grønnestrandfredningen).
Der fremlagdes:
l. Skrivelse af l. april 1982 med bilag f~a Bjarne Pedersen.
2. Skrivelse af 8. juli 1982 fra Amtsfredningskontoret.
For Fjerritslev kommune mø~te ?orgmester A. Simonsen.
For Danmarks Naturfredningsforening mødte E~in Herning.
For ~mtsfredningskontoret mødte Jør~ Larsen.·
An~øgeren, Bjarne Pedersen, var mødt.
Formanden oplyste, at ansøgeren har ansøgt om tilladelse til at

foretage forskelligeaktiyiteter inden'for Grønnestrandfredningen, men
da han ikke kunne opnå de,fornødne tilladelser fra politimesteren m. fl.,
har han ændret ansøgningen til alene at angå lystfiskeri med stang fra
den vestligste sø, der er fremkommet ved ralgravning.

Ansøgeren anmodede tillige om tilladelse til på" en dæmning mel-
lem de to kunstige søer at opstille en skurvogn.

Ejendommen, matr. nr. l ~ m. fl. Andrup by, er undergivet fred-
ning i henhold tiloverfredningsnævnets kendelse af l~ november 1972,
sag nr. 2037/69, om fredning ved Svinkløv og Kollerup plantage.

Ifølge fredningskendelsen er det tilladt, indtil år 2000, at
foretage gravning af grus og ral på forskellige angivne ejendomme her
iblandt matr. nr. l ~ Andrup by, Kollerup, på betingelse af, at der
skal ske regulering, når gravningen er ophørt.

Ansøgeren har oplyst, at han ønsker at udsætte ørreder i den kun-
stige sø de~ så vidt han ved, er mellem 5 og lo m dyb. Søen har en
længde af 600 m.

Han vil udleje fiskeretten til turister og andre, der måtte være
interesseret i at fiske, idet han tilføjer, at mange, der vil leje
sommerhuse i området, er interesseret i, at der er mulighed for at fiske.



'l,.

Skurvognen ønskes opstillet, for at han bruge den som billet-
kontor og til opbevaring af redskaber m.m ••

Borgmester A: Simonsen anbe~alede ansøgningen, idet han bemær~e,
at det er af stor interesse for kommunen, at der kommer så mange tu-
rister som muligt, og at det er nødvendigt, 'at der i kommunen findes
forskellige aktiviteter, som kan tiltrække turister.

Mulighed for at fiske er en stor tiltrækning for turister~
Amtsfredningskontoret protesterede imod, at der meddeles til-

ladelse til fiskeri ved den kunstige sø. Det ~å efter 'amtsfredningskon-
torets opfattelse være fredningens formål at sikre mulighederne for at
en naturlig r'lora og fauna kan i'~dvandre og stabilisere sig i og om-
kring søerne, hvor landskabet nu er udjævnet.og efterbehandlet.

Danmarks Naturfredningsforening protesterede imod, at der ble~)
..... ... ~ ...

givet tilladelse til fiskeri, idet det ansøgte findes at være i strid
med fredningens formå'l. ' "

Når henses til, at der ifølge fredningskendelsen kan graves r '
" .

ved Grønnestrand indtil år 2000 og til, at den kunstige sø, hvori der
r o

ønskes udsat fisk, er beliggende inden for et område, hvor der er eller
. .('

kan graves ral, finder nævnet,når tillige henses til omgivelserne ved
den kunstige sø, at det ikke strider mod fredningens formål, at der

. 'udsættes ørreder i søen, og at der foregår fiskeri fra søens bredder.
Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturfredningslovens

§ 34 dispensation til, at der udsættes ørr.eder i den vestlige sø af de
to.søer på matr. nr. l a m. fl. Ahdrup by, Kollerup, som ansøgt,'og

( -
at der mod.betaling gives tilladelse til, at'der fiskes fra den kun-
stige sø's bredder.

Ifølge fredningskendelsen må der ikke på det fredede område oPlt
sættes skure, campingvogne, telte eller boder. .,

Fredningsnævnet finder herefter ikke anledning til at meddele
tilladelse til, at der på området opstilles, en skurvogn som ansøgt •.~

Sagen ~luttet.
Mødet hævet.

P. Holm-Christiansen

Udskriftes rigtighed bekræf"tes.
Fredningsnævnet for N rdjyllands amts nordlige fred-
ningskreds, den 20. s ptember 1982. ... ,
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for
Nordjyllands amts nordlige fredningskredl

8aneglrdsplads.n ... 8700 Brend.rslev
Tell. 08·820388

B"Mmlnt, dm 26. november 198~
REG. NR. 5J 3~ Fs. 303/82 c

Miljøministeriet
Fredningsstyrelsen
Amaliegade 13
1256 København K.

Modtaget I fredningsstyrelsen

2 9 NOV.1SS2

Nævnet har d.d. tilskrevet Fjerrits1ev kommune således:

Ved skrivelse af 7. oktober 1982, j. nr. 24-4-163/82, har
Fjerritslev kommune ansøgt om tilladelse til om- og tilbygning af
sommerhus på ejendommen matr. nr. 6 &, 7 d Andrup by, Kollerup og
8 ~ Hjortdal by, Hjortdal.

Ejendommen er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af
l. november 1972 vedrørende Grønnestrand fredningen.

~ I

Fredningskendelsen er ikke til hinder for, at der med frednings-.
nævnets tilladelse foretages ombygninger og mindre udvidelser af det
eksisterende sommerhus.

Fredningsnævnet skal herved meddele tilladelse til det ansøgte
på vilkår, at om- og tilbygning foretages i overensstemmelse med de
hertil fremsendte tegninger m.m ••

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K. af bl. a. ansø-
geren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne meddelelse.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er

klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af overfredningsnævnet.

Nærværende tilladelse bortfalder, såfremt den ikke udnyttes in-
den 5 år fra dato.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Amtsfredningskontoret,
Nordjyllands amtskommune, Fredningsstyrelsen, Danmarks Naturfrednings-,
forening, Vurderingsrådet, Fjerritslev kommune.

h~lIJ~;Ti i"l\~isrif-1

. J. n! F. \\(..·~l\v\''''\lJ

(./~~ v.

P. HOlm7~hristiansen
i '1/ I "

~/ \



" REG. NR. (J§/32..000
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Nordjyllands amts nordlige f'ednlngskreds

BilnpgarcsP'ads.::n 4 9700 Bronoerslev
TE'lf OS· 820388

Fs. 291/83

Miljøministeriet
Fredningsstyrelsen
Amaliegade 13
1256 København K •

,.,. , ~ II • ,

t:. " .
I t... •• ~. &...... J

•e
• Vedrørende indvinding af råstoffer på matr. nr. 4 E, 4 v, 4 x og 4 æ

Kollerup by, Kollerup.

Vedlagt fremsendes kopi af udskrift af fredningsprotokollen
vedrørende overlilævnte sag.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K. af bl. a. ansø-
geren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne meddelelse.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er

klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af overfredningsnævnet.

Nærværende tilladelse bortfalder, såfremt den ikke udnyttes in-
den 5 år fra dato.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Amtsfredningskontoret,
Fredningsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Fjerritslev
kommune, gårdejer Per Klit, vognmand Bent Olsen.

P. n. v.

I' ,. "". P. Holm-Christiansen



U d s k r i f t

af
fredningsprotokollen

for
Nordjyllands amts nordlige fredningskreds.

===============

•e
•

År 1983 den 17. oktober holdt fredningsnævnet for Nordjyllands
amts nordlige fredningskreds møde i Kollerup.

Mødt var formanden dommer P. Holm-Christiansen og det amtsvalgte
medlem Tage Buus.

Det kommunal valgte medlem havde meddelt forfald. I stedet mødte
suppleanten Olav Larsen.

Der foretoges
Fs. 291/83: Indvinding af råstoffer på watr. nre. 4 E, 4 y,

4 ~ og 4 ~ Kollerup by, Kollerup.
Der fremlagdes:
l. cikrivelse med oilag af 20. september 1983 fra amtsarkitekt-

kontoret.
2. Skrivelse ar 27. september 1983 fra Amtsfredningskontoret.
For Fjerritslev kommune mødte ingeniør Per Nielsen.
Ejeren Per Klit var mødt.
Vognmand Bent Olesen var mødt.
For amtsfredningskontoret mødte Knud Wiis.
For amtsarkitektkontoret mødte H. Graversen.
Danmarks Naturfredningsforening var mødt.
Fredningsnævnet fik forevist området, hvor gravningen ønskes

foretaget.
Ejendommen er ~ndeE~~vet 1~~~ni~g i henhold til overfrednings-

nævnets kendelse af l. november 1972 vedrørende Grønne strand , og ken-
delsen er ikke til hinder for, at der graves grus og ral på nogle i
kendelsen anførte ejendomme, her iblandt matr. nre. 4 g, 4 y, 4 x og
4 æ Kollerup by, Kollerup.

Det fremgår, at indvindingsområdet er på ca. l ha., og at ind-
vindingen vil ske i en dybde af 5-6 m.

Det blev oplyst, at gravningen formentlig vil blive afsluttet
i løbet af 1984.

Fredningsnævnet kan godkende, at der på matr. nr~. 4 E, 4 y,tt 4 x og 4 ~ Kollerup by, Kollerup, foretages råstofindvinding på et

•



•

ca. l ha. stort areal og i en dybde af 5-6 m på betingelse af, at
afgravet materi-ale samles og køres tilbage, når grusgravningen er
tilendebragt, således at klitarealet genskabes, og at fredningsnæv-
net bliver underrettet, når retableringen er sket.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

P. Holm-Christiansen

Udskriftens rigtighed bekr,æftes.

Fredningsnævnet for Nordjyllands amts nordlige fred-,
ningskreds, den 20. loktober 1983.

j !'",. (
, /'! '

P. Hol~Christiansen

- - - ._- ------------



FREDNINGSNÆVNET
for

Nordjyllands amts nordlige fredningskredl
Baneglrd8pladsen 4, 9700 Br8l1detalW

T.If. 08· 8203•.

REG. NR.

1'1iljøministeriet l\F.oc,;:agl9l: i 'J{Canli1bss'(yrcl~~-)d~

Fredningsstyrel sen ~ #~ ~»~~~c~J~~~
Amaliegade 13
1256 København K.

BmuUrslø, dø ~3. december 1983
F8. 318/83

Nævnet har d.d. tilskrevet ~er Holmskov, Strandfogedgården, Telefon-
dalen 6~, 9690 Fjerritslev, således:

Ved skrivelse af 18. oktober 1983 har De ansøgt om tilladelse
til at foretage beplantning af et nærmere angivet areal på Deres
ejendo~, matr. nr. 3 d og l b Hjortdal by, Hjortdal.

Ejendommen er omfattet af overfredningsruævnets kendelse af
l. november 1972 vedrørende fredning af arealer ved Svinkløv og
Kollerup plantage.

Ifølge kendelsen skal arealerne bevares i deres nuværende
tilstand og nyplantning af tr.æer og buske, læplantning og hegn må
kun foretages med fredningsnævnets tilladelse.

Sagen har væTet forelagt Nordjyllands amtskommune, Amtsfred-
ningskontoret.

Fredningsnævnet har i forbindelse med andre sager i Fjerrit-
slev kommune foretaget en besigtigelse.

Fredningsnævnet finder, at formålet med fredningen og bestem-
melsen i naturfredningslovens § 43 a om beskyttelse af hedearealer,
tilsiger at der vises tilbageholdenhed med hensyn til opdyrkning el-
ler tilplantning, og fredningsnævnet finder herefter ikke at kunne
meddele tilladelse til det ansøgte.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K. af bl. a. ansø-
geren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne meddelelse.
Genpart af denne skrivelse er sendt til Amtsfredningskontoret,

Nordjyllands amtskommune, Predningsstyrelsen, Danmar s Naturtred-
ningstorening, Pjerrits1ev kommune.

l,

.1.
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REG.NR. 57 3t
U d s k r i f t

ar
fredningsprot6koTl-en

for
Nordjyllands amts nordlige rredningskreds.

===-==-========

År 1984 den 24. september holdt fredningsnævnet for Nordjyllands
amts nordlige fredningskreds møde i Kollerup.

Mødt var formanden dommer P. Holm-Christiansen og suppleanten
for det kommunalvalgte medlem Olav Larsen. Det amtsvalgte medlem
Tage Buus havde meldt forfald.

Der foretoges
Fs. 214/84: Forstærkning af dæmning

Grønne strand, ma tr. nr.
Der fremlagdes:
l. Andragende med bilag af 19. juli 1984 fra Bjarne Mølgaard

Pedersen.
2. Skrivelse af 31. juli 1984 fra Amtsfredningskontoret.

ved turiststedet
l .!" Andrup by, Kollerup.

Ejeren, Bjarne Mølgaard Pedersen, var mødt.
For Danmarks Naturfredningsforening mødte Jørgen Jensen.
For amtsfredningskontoret mødte Jørn Larsen.
Fredningsnævnet besigtigede dæmningen mellem de to søer.
Formanden oplyste, at området er undergivet fredning i henhold

tiloverfredningsnævnets kendelse af l. novewber 1972, fredning ved
Svinkløv og Kollerup plantager (Grønnestrand), og at fredningsnævnet
i 1982 havde meddelt tilladelse til, at der i den vestligste af søer-
ne må udsættes fisk åg ske udlejning af fiskeret.

Der er mellem de to søer en mindre dæmning, og ejeren ~jarne
Pedersen oplyste, at vandet ved vestenvinden slår ind over dæmningen.

Han ønsker nu at forstærke dæmningen på et stykke ved at ud-
lægge cementblokke og grus, der derefter dækkes med natursten og
jord, hvilket vil medføre, at forstærkningen i løbet af kort tid vil
få samme udseende som søens øvrige bredder.

Danmarks Naturfredningsforening og amtsfredningskontoret havde
intet at erindre mod det ansøgte.

Fredningsnævnet kunne godkende, at dæmningen mellem de to søer
forstærkes på de steder, hvor vandet slår ind, og at forstærkningen
bliver udført på den af ansøgeren forklarede måde.

Det er dog en betingelse, at der ikke i de materialer, der
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FREDNINGSNÆVNET
faf

Nordjyllands amts nordlige fredningskrects
8anegArdapladsen 4, 9700 Brønderslev

T.If. ae - 820388

BFfm4ers/n', dm

REG. NR. Si ~t
12. juli 1985
Fs. 159/85

Miljøministeriet
Fredningsstyrelsen
Amaliegade 13
1256 København K. \ ~~ "

\.i <:: ,,~ '. ~ ::.

Til fredningsregisteret
til orientering

Jd'j,?-- _ f!b-

'%11

• Nævnet har d.d. tilskrevet landinspektør Ole Knudsen, Aggersundvej l,
9690 Fjerritslev, således:

Ved skrivelse ar 24. juni 1985, j. nr. 1948/85, har De an-
søgt om tilladelse til skelrorandringer mellem matr. nr. l a, l ~
og l f Andrup by, Kollerup.

Ejendommen er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af
l. november 1972.

Da der ikke ved skelforandringer sker ændringer i de fak-
tiske forhold, kan fredningsnævnet meddele tilladelse til de an-
søgte skelforandringer.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens ~ 58 indbringes
for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K. af bl. a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger rra modtagelsen af denne meddelelse.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Såfremt en klage er indgivet, må frendingsnævnets godkendel-

se ikke udnyttes, førend sagen er færdigbehandlet af overfrednings-
nævnet.

Denne godkendelse bortfalder, såfremt den ikke udnyttes in-
den 5 år fra dato.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Amtsfredningskontoret,
j. nr. 8-70-52-1/6-8-85, Amtsarkitektkontoret, Fredningsstyre1sen,
Danmarks Naturfredningsforening, Fjerritslev kommune.

P.
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Nordjyllands amts nordlige fredningskreds.
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År 1985 den 25. juli holdt fredningsnævnet for Nordjyllands
amts nordlige fredningskreds møde i Kollerup.

Mødt var formanden, dommer P. Holm-Christiansen, det amtsvalgte
medlem Tage Buus og det kommunalvalgte medlem Einar Damsgaard.

Der foret ges
Fs. 142/85: Tilbygning til sommerhus på matr. nr. l h

Andrup by, Kollerup.
Der fremlagdes:
l. Andragende med bilag af ll. juni 1985 fra Bjarne Pedersen.
2. Skrivelse af 17. juni 1985 fra Amtsfredningskontoret.

sluttet.
hævet P. Holm-Christiansen

Fjerritslev kommune var repræsenteret.
For Amtsfredningskontoret mødte Knud Wiis.
Ejeren, Bjarne Pedersen, blev antruffet.
Bjarne Pedersen redegjorde for sin ansøgning.
Han anførte, at den tilbygning, der var givet tilladelse til

i 1983, vil blive fjernet.
Den tilbygning, han nu ønsker opført, er nødvendig for at

lystfiskerne kan have et sted at spise og ordne deres grej.
Han er klar over, at spørgsm~let om hans ret til at have fiskeri

i søen skal tages op til fornyet behandling i 1986,
Formanden bem~rkede, at området er fredet i henhold til over-

fredningsnævnets kendelse af l. november 1972, og ifølge kendelsen
skal huset fjernest senest år 2010, og ejendommen skal derefter til-
skødes staten.

Fredningsn~vnet besigtigede huset.
Ifølge kendelsen kan eksisterende sommerhuse ombygges og ud-

vides med tilladelse fra fredningsnævnet.
Fredningsnævnet kan meddele tilladelse til, at sommerhuset

udvides med en tilbygning, s~ledes som det fremgår af den fremlagte
tegning.

Det er betingelse for tilladelsen, at det øst for sommerhuset
liggende skur fjernest senest samtidig med, at tilbygningen er færdig-
gjort. Sagen

Mødet



~,J '

, "..
Udskriftens rigtighed bekr.æftes.

Fxednin~snævne~-~o~Nord~~~lands-amtsnordlige rrtl-
ningskreds, den 26 juli 1985.

P. ansen

•

.-. --------------:==---
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FREDNINGSNÆVNET
for

Nordjyllands amts nordlige fredningskreds
.. Banegårdspladsen .., 9700 Brønderslev
• Telf. 08 820388

Brønderslev, den 25. juni 1987
Fs. 81/87

Skov- og Naturstyrelsen
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

/
Nævnet har d.d. tilskrevet Fjerritslev kommune således:

Danmarks Naturfredningsforening, Fjerritslev lokalkomite,
har den 13. april 1987 til fredningsnævnet anmeldt, at Fjerrit-
slev kommune havde foretaget et reguleringsarbejde langs Grønne-
strandvej inden for det fredede område.

Fredningsnævnet har i den anledning foretaget en besigtigel-
se og holdt møde med ~jerrits1ev kommune.

Grønnestrandvej og arealet omkring er undergivet fredning
ved overfredningsnævnets kendelse af l. november 1972 (fredning
ved Svinkløv og Kollerup Plantage).

Ifølge fredningskendelsen skal arealerne bevares i deres nu-
værende tilstand, og der må som følge heraf ikke uden fredningsnæv-
nets tilladelse foretages afgravning, opfyldning eller planering.
Uden særlig tilladelse skal e~sisterende grøfter kunne vedlige-
holdes.

Det blev ved besigtigelsen konstateret, at en eksisterende
grøft langs Grønnestrandvej på en strækning af ca. l km er blevet
uddybet, at en bevoksning af pil (gråris) er blevet fjernet, og
at det opgravede materiale samt jord, der er løsnet ved optrækning
af gråris, er placeret langs grøftens kant og på det tilstødende
hedeareal. Grøftens kanter viser nogle steder begyndende erosion,
og grøftens bund er løs og sandet. I grøften var en del vand, der
havde et hurtigt løb mod vandet.

Det blev videre konstateret, at der på det sted, hvor· Tele-
fondalen og Grønnestrandvej mødes, er etableret en underføring af



e
e
e

det naturlige vandløb ved at bundkoten for vandløbet er sænket
og derefter ført i rør under Grønnestrandvej.

Endelig er grøften (vandløbet) rørlagt på en strækning af
ca. 100 m for derefter at være faskinsat til udløbet i den så-
kaldte ral-sø.

Fjerritslev kommune har anført, at det udførte arbejde er
sket som led i en nødvendig vedligeholdelse af vejanlægget, idet
Grønnestrandvej i flere perioder har stået under vand, og idet
grårisene groede så tæt på vejen, at de var til gene for trafik-
ken.

Det var nødvendigt at rørlægge grøften på et stykke, dels for
at undgå sandflugt på en dyrket mark,dels fordi en åben grøft ville
blive for bred og derfor vanskeligt kunne styres.

Fredningsnævnet kan herefter godkende det udførte arbejde
ved grøften og ved Flodbækrenden på betingelse af.
at der i grøften (vandløbet) på udsatte steder lægges sten, så

erosion forhindres,
at grøften tilses af og til, så begyndende erosion kan afværges,
at det langs grøften og i hedearealet placerede jord og sand fra

opgravning af grøft og fra oprykning af gråris fjernes, hvor
det har en tykkelse af over 15 cm, og

at der ved vandløbet øst for Grønnestrandvej på det ved besigti-
gelsen aftalte sted opsættes et stem på lo cm, således at vandet
kan løbe ud over det omliggende areal, der er et vådområde.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm af bl. a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse.
Genpart af denne skrivelse er sendt til Landskabskontoret,

Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Vur-
deringsrådet, Fjerritslev kommune, Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkomite v/Mariann Stenholm.

P.



FREDNINGSNÆVNET
for

Nordjyllands amts nordlige fredningskreds
Banegårdspladsen 4, 9700 Brønderslev

Telf. 08 820388

REG. NR.
Brønderslev, den ll. april 1988

Fs. 35/1988

Hr. entreprenør Bent Olsen
Klim Strandvej 50
Klim
9690 Fjerritslev

e
e
e

Fredningsnævnet har fra Nordjyllands amtskommune, forvaltningen
for Teknik og Miljø, modtaget skrivelse vedrørende tilladelse til
forlængelse af de nuværende rettigheder til at indvende sand og ral
på matr. nr. 4 ~ Kollerup By, Kollerup.

Arealet er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af l. no-
vember 1972 og er beliggende inden for det område, hvor ralgravning
må finde sted ifølge kendelsen.

Fredningsnævnet har intet at erindre mod den fremsendte ansøg-
ning om forlængelse af rettighederne til at indvinde sand og ral
på ovennævnte matr. nr.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm af bl. a. ansø-
geren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Såfremt en klage er indgivet, må nævnets tilladelse ikke ud-

nyttes, førend sagen er færdigbehandlet af overfredningsnævnet.
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år

fra dato.

" P.

-Feta venter



FREDNINGSNÆVNET
for

Nordjyllands amts nordlige fredningskreds
Banegårdspladsen 4, 9700 Brønderslev

Telt. 08 820388

REG. HR.

Hr. Poul Aggerholm
Grønnestrand Badehotel
Grønnestrandvej 230
9690 Fjerritslev

•

e
e
•

Nordjyllands amtskommune har til fredningsnævnet fremsendt
Deres ansøgning om tilladelse til "put and take" fiskeri ved
Grønnestrand.

Fredningsnævnet har den 13. september 1982 meddelt tila-
delse til "put and take" fiskeri fra den vestligste af de 2 søer
på matr. nr. l ~ m. fl. Andrup by, Kollerup. Afgørelsen blev stad-
fæstet af overfredningsnævnet, der meddelte tilladelse til udsæt-
ning af fisk på betingelse af, at den udsatte bestand ikke fodres -
dog at det er tilladt at udsætte skaller, og at udsætningen ophører
senest, når ralgravningen ifølge overfredningsnævnets kendelse skal
være ophørt.

Arealet, hvor søen er beliggende, er fredet ved overfrednings-
nævnets kendelse af l. november 1972.

Nordjyllands amtskommune har oplyst, at fiskeriet har fore-
gået uden væsentlige problemer.

De har nu anmodet om, at fiskeriet for fremtiden må foregå
i den østlige sø i stedet for som nu fra den vestlige sø.

Nordjyllands amtskommune har ikke kunnet anbefale Deres an-
søgning om fiskeri i den østlige sø, fordi udsætningen af ørreder
forurener faunaen, fordi den østlige sø ligger umiddelbart nord
for den naturligt dannede Alevande sø, der er en overordentlig
værdifuld og sårbar biotop, og fordi der i den østlige sø er eta-
bleret en koloni af den relativt sjældne fugl Splitterne, der ik-

/v-,f I'---~--'-4-
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le tåler forstyrrelser. Endvidere yngler ved søer ca. lo par
Stor PnBstekrave.

Fredningsnævnet finder af de foran anførte grunde ikke at
kunne meddele tilladelse til, at der etableres "put and take"
fiskeri i den østlige sø af de 2 ralgravningssøer på matr. nr.
l ~ m. fl. Andrup by, Kollerup.

Fredningsnævnet kan derimod tillade, at der fortsat drives
"put and take" fiskeri i den vestlige sø på de tidligere meddelte
vilkår.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm af bl. a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er # uger fra modtagelsen af denne skrivelse.

P.

Kopi sendt til:

Nordjyllands amtskommune, Landskabskontoret, j. nr. 8-10-51-1/6-6 •
~§!s5tV,:-__--,Q.-K:::~tJ1r!St.xrelse.n.•.
Danmarks Naturfredningsforening.
Fjerrits1ev kommune, Vurderingsrådet.
Fjerritslev kommune, Teknisk forvaltning.

• I

l,
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FREDNINGSNÆVNET
for

Nordjyllands amts nordlige fredningskreds
Banegårdspladsen 4, 9700 Brønderslev

Telt. 08_820388_

Brønderslev, den 24. april 1989
Fs. 83/89

Hr. landinspektør Ole Knudsen
Kløvermarken 5
Postboks 42
9690 Fjerritslev

Ved skrivelse af ll. april 1989, j. nr. 2252/89, har
De ansøgt om tilladelse til udstykning af matr. nr. l a An-
drup ~. Kollerup.

Ejendommen er omfattet af overfredningsnævnets kendelse
af l. november 1972 - fredning ved Svinkløv og Kollerup plan-
tage (Grønnestrand).

Fredningsnævnet har intet at erindre mod den ansøgte ud-
stykning jfr. naturfredningslovens § 34.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm af bl. a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse •
Tilladelsen kan ikke benyttes før udløbet af klagefristen.
Såfremt en klage er indgivet, må nævnets tilladelse ik,ke

udnyttes, førend sagen er færdigbehandlet af overfredningsnævnet •
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år

fra .dato.

P.

o.d fj)J I~l'/''1- ·OC)O/
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KlØVERMARKEN 5·9690 FJERRITSLEV· TLF.tæ)211844

Signaturforklaring: BID o : Betonskelpæl sikret med underjordisk drænrør
B o : Betonskelpæl B/J o : Betonskelpæl sikret med underjordisk jernrør
J o : Jernrør med !lkeltegn J/D o : Jernrør sikret med underjordisk drænrør
p o : Plade eller bolt med skeltegn J/J o : Jernrør sikret med underjordisk jernrør
T o : Træpæl med skeltegn - - - - - : Blindt ske1o:-derikke bortfalder

Mål eller koordinater, der kun er til brug ved indlægningen på matrikelkortet, er angivet med klamme.
Mål eller koordinater, der er overført fra en sag, der tidligere er indsendt til matrikeldirektoratet, er mærket med GI.

Andre signaturer:
Se DS 104 og 198

II

Vedrørende m~/"/7j' nenJ"/ses
Id rnedføJsende punklkala/o,j



FREDNINGSNÆVNET
for

Nordjyllands emts nordlige fredningskreds
BanegArdspladsen ... 9700 Brønderslev

Telf. OU20388

~~({i~\~~Q () 673~ ,0 O O
Brønderslev, den 20. november 1989

Fs. 242/89MocnElge~ U
Skov- og NaturstyreYsefl

2 2 NOV. ~989

Fjerritslev kommune
Teknisk forvaltning,
9690 Fjerritslev

• Fjerritslev kommune har til fredningspævnet fremsendt an-
søgning fra landinspektør Ole Knudsen om tilladelse til udstyk-
ning af matr. nr. l ~ Andrup by, Kollerup og lo ~ Hjortdal by,
Hjortdal.

Ejendommen er undergivet fredning ved overfredningsnævnets
kendelse af l. november 1972 - Grønnestrand.

Fredningsnævnet har intet at erindre mod udstykning som øn-
sket.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af bl. a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse.
En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Er der klaget rettidigt, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af overfredningsnævnet.

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

....

P. n. v.

••



FREDNINGSNÆVNET
for

Nordjyllands amts nordlige fredningskreds
Banegårdspladsen <I. 9700 Brønderslev

Telf. 08 820388

RE({i ~~RD 00.::;732... (J() O
Brønderslev, den ll. maj 1987

Fs. 36/87

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
Amaliegade 13
1256 København K •

.. Nævnet har d.d. tilskrevet Nordjyllands amt råd, Udvalget for tek-
nik og miljø, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg øst, således:

• Nordjyllands amtsråd, Udvalget for teknik og miljø, har ved
skrivelse af 20. februar d.å., j. nr. 8-70-3/6-2, meddelt, at der
er givet entreprenør Bent Olsen til~adelse til at indvinde søral
på matr. nr. l 2 og lo ~ Kollerup by, Kollerup.

En del af ralgravningsområdet er beliggende i fredet område
og udvalget for teknik og miljø har derfor anmodet om en udtalelse
fra fredningsnævnet.

Det fremgår af sagens oplysninger, at matr. nr. 1 2 og lo ~
Kollerup er undergivet fredning ved overfredningsnævnets kendelse
af l. november 1972 - Svinkløv og Kollerup plantage (Grønnestrand-
fredningen )•

Ifølge fredningskendelsen skal arealerne bevares i dets nu-
værende tilstand, og der må ikke uden fredningsnævnets tilladelse
foretages afgravning, opfyldning eller planering. Dog er fredningen
ikke til hinder for, at der indtil år 2000 foretages gravning af
grus og ral på matr. nr. 1 2 og lo ~ på et nærmere afgr.ænset areal.

Det areal, hvor der nu ønskes foretaget gravning, har en bred-
de af 40 - 50 m, og det ligger mellem det tilladte gravningsområde
og det fredede områdes sydlige gr.ænse.

Fredningsnævnet har foretaget en besigtigelse.
Fredningsnævnet flertal finder, at der ved fredningskendelsen

er taget endelig stilling ti~i hvilket omfang, der må foretages
gravning efter sand, ral m.m., og at en dispensation fra denne be-
stemmelse iøvrigt vil stride mod fredningens intentioner.

Fredningsnævnet kan herefter ikke meddele tilladelse til grav-
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ning efter sand, ral m.m. i området mellem fredningens sydgrænse og
det 1 fredningsKendelsen a~sat~e graveområae.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K. af bl. a. ansø-
geren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse.
Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen,

Landskabskontoret, Danmarks Naturfredningsforening, Fjerritslev kom-
mune, entreprenør Bent Olsen, Peder Klit.
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FREDNINGSNÆVNET
for

Nordjyllands emtl nordlige fredningskreds
8aneg'r~l.d .. n 4, 1700 8renderalev

Tolf. -os 820388

REG.NR. OS)j~.OOO

Brønderslev, dm 28. november 1989
Fa. 202/89

Fjerritslev kommune
Teknisk forvaltning
9690 Fjerritslev

Modteøet,
Skov- og Naturstyre'sen

- 5 DEC. 1989

Ved skrivelse af 31. august 1989, j. nr. 24-4, har Fjer-
ritslev kommune for Hjarne Pederser. ansøgt om tilladelse til
indretning af kiosk i et eksisterende sommerhus på matr. nr.,
l h Andrup Hy, Kollerup.

Ejendommen er undergivet frmmng i medfør af overfrednrngs-
nævnets kendelse af 1. november 1972 - Grønnestrandfredningen.

Ifølge fredningskendelsen skal sommerhuset være fjernet
år 2010.

Sagen har været forelagt landskabskontoret.
Fredningsnævnet kan meddele tilladelse til, at der i det

eksisterende sommerhus kan indrettes kiosk, jfr. naturfrednings-
lovens § 34, idet fredningsnævnet ikke finder, at en kiosk skulle
være i strid med fredningens intentioner.

Der m~ ikke foretages skiltning af nogen art uden fredningsT
nævnets tilladelse.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm af bl. a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Er der klaget rettidigt, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
den opretholdes af overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke r udnyttes inden 5 år
fra dato.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN ,l( '/f t.o{ -oe.>u/
Akt. nr. ~b
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FREDNINGSNÆVNET
for

Nordjyllands emts nordlige fredningskreds
Baneglrdlpladnn 4, 1700 Br.nderalev

Te". 08 820388

R EG. N R. O 57 3!2.o" O

Bu~sku, ~ 28. november 1989
Fs. 276/89

Fjerritslev kommune
Teknisk forvaltning
9690 Fjerritslev

MOdtaøet'
8kOY- og Naturstyrelsen

- 5 DEC. 1989

Under fredningsnævnets møde den 6. november 1989 fremkom
Fjerritslev kommune med forslag om indretning af parkeringsplads
på matr. nr. l ~ Andrup Hy, Kollerup.

Fredningsnævnet har nu fra landinspektør Ole Knudsen på
Fjerritslev kommunes vegne modtaget rids vedrørende Redningsvejen
med afmærkning af de ønskede parkeringspladser.

Arealet er undergivet f~dning ved overfredningsnævn~ts~~n-
delse af l. november 197? - fredning af arealer ved Grønnestrand1
..",---.., • ,J._;;;p l8t 1li""ll11f".~m" 5$ _.ø:::l'~.".

og.ifølge kendelsen kan indretning af mindre parkeringspladser i
terrænet ske i tilknytning til eksisterende veje.

Fredningsnævnet har besigtiget de steder, hvor der ønskes ud-
lagt parkeringspladser.

Fredningsnævnet kan godkende, at der anlægges p-arkeringsplads- --.._- ----._- ...... -. ....__ .._----....- ---- ...-....-._- .. ---_.- ......._._~.....~-.----~-.-......._ ...-_.
som ~~-..PA ..p.Y~.l)n~'m~>~-...rJc;l§L ..jf~..:~_.~c:~~~~::~~?3.:.~>g~+~.YS.tL~~. __

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 påklages til
overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af bl. a. an-
søgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Er der klaget rettidigt, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
den opretholdes af overfredningsnævnet.

Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 5 år
fra dato.

Miljøministeriet
Skov-og Natuxstyrelsen
J.nr. SN (l IIII l-( .--i)Oc> I
Akt. nr. ~,
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OVERFREDNINGSNÆVNET

()" '.J 7 3~.OoO
Slotsmarken 15 BD/ ic
2970 Hørsholm
Telefon 45 7657 18

Bjarne Pedersen
Brøndumvej 17
9690 Fjerritslev

Den 03.04.90
J.nr. 2037/69-1/89

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amts Nordlige Fredningskreds har den 28. no-
vember 1989 i medfør af naturfredningslovens § 34 meddelt tilladelse til
indretning af en iskiosk i et eksisterende sommerhus på Deres ejendom matr.
nr. 1 h Andrup By, Kollerup, på vilkår, at der ikke foretages skiltning uden
fredningsnævnets tilladelse. Nordjyllands Amt v/Udvalget for Teknik og Miljø
har påklaget afgørelsen tilOverfredningsnævnet.

De har ansøgt om at indrette en kiosk i det eksisterende sommerhus med salg af
is, slik, pølser og tobaksvarer. Som baggrund for ansøgningen har De anført,
at De under ophold i huset og ved samtale med områdets besøgende har konstate-
ret et behov for et sådant udsalgssted. De oplyser, at De i en årrække har
drevet "put and take" fiskeri i søerne ved Kollerup Strand.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af I. november 1972 om
fredning ved Svinkløv og Kollerup Plantage (Grønnestrand). Formålet med fred-
ningen er at bevare områdets landskabelige, geologiske og biologiske værdier,
friholde arealerne for bebyggelse og give offentligheden adgang til området.
For bl.a. Deres ejendom er det særskilt bestemt, at De senest år 2010 skal fra-
flytte bygningerne og vederlagsfrit tilskøde staten ejendommen. De har i den
mellemliggende tid ret til at udvide bygningen i begrænset omfang efter fred-
ningsnævnets godkendelse.

Fjerritslev Kommune har anbefalet projektet og er som zonelovsmyndighed ind-
stillet på at give den fornødne tilladelse til ændret anvendelse af ejendom-
men, der ligger i landzone.

M~Ij~mlnlsterlet,J. nr.SN
I"", [IfI'-{- 001:9

- 5 APR. 1990
Akt. nr.f.
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Nordjyllands Amt har i klageskrivelsen anført, at en gennemførelse af projek-
tet nødvendiggør en ophævelse af fredningen efter naturfredningslovens § 34 a,
idet det er i strid med fredningen at indrette kiosk med den deraf følgende
skiltning, ændring af bygningen og omgivelserne, og at fredningen kun accepte-
rer, at bygningen benyttes som sommerhus til år 2010.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Det tiltrædes, at den ansøgte ændrede anvendelse ikke strider mod fredningens
formål.

Det tiltrædes endvidere, at der er meddelt dispensation til indretning af
kiosken i den eksisterende bygning på vilkår, at der ikke foretages skiltning
uden fredningsnævnets tilladelse.

Fredningsnævnets afgørelse stadfæstes således. Opmærksomheden henledes dog
på, at ejendommen fortsat skal fraflyttes senest år 2010, jf. fredningskendel-
sen.

I sagens behandling har deltaget 8 af Overfredningsnævnets medlemmer. Afgørel-
sen er enstemmig.

~~~

Birii tte Danun
fm.
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fREDNINGSNÆVNETtlPP. ~JORDJYLLANDS AMTS NORDLIGE
fREONINGSKREDSJ[P.\~A~EGAD[ 12, 9800 HJØRRING
TLf. 98925677.
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Den 6. maj 1991.
f S 7/91.

Fjerritslev kommune,
Teknisk forvaltning,
9690 Fjerritslev.

Fjerritslev kommune har den 31. januar 1991 (j.nr. 85-
8-3) ansøgt om tilladelse til opførelse af en toiletbygning ved
Kollerup Strand på en parcel af matr. nr. 4 g Kollerup by, Kolle-
rup.

Det fremgår, at kommunen den l. april 1985 opnåede fred-
ningsnævnets godkendelse af opførelse af en toilet bygning på par-
cel af;natr. nr. l a Andrup by, Kollerup, men at det nu har vist sig
umuligt at erhverve denne parcel. I stedet har kommunen opnået enig-
hed med ejeren af matr. nr. 4 g Kollerup by, Kollerup, om leje af
en parcel af ejendommen til formålet.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse
af l. november 197~ og ifølge kendelsen må der efter fredningsnæv-
nets godkendelse indrettes toiletter og opsættes affaldsbeholdere
på parkeringspladser.

Jeg skal herved meddele, at et enigt fredningsnævn ef-
ter skriftlig votering og uden fornyet besigtigelse har besluttet
at godkende det nu foreliggende projekt, således at bygningen op-
føres med saddeltag med 20° hældning og med mørk tagbelægning.

Det er dog en forudsætning, at skråningerne sandflugts-
dæmpes efter aftale med klitvæsenet.

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages af blandt andre
ansøgeren, amtskommunen og Danmarks Naturfredningsforening. Klage-
fristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågælden-
de. Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Er klage
indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes
af Overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5
år fra dato.

~J.
Mlljø~rnI9terlet, J. nr. SN

l~t7\ f.,AJ1991
Akt. nr. ~
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FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Ton 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12.71.U Dato 09.03.03.

Fjerritslev kommune,
Teknisk Forvaltning,
Danmarksgade 3,
9690 Fjerritslev.

Vedr. FS 13/1993: Matr.nr. 2 b Andrup by, Kollerup. Ansøgning om
tilladelse til opførelse af en 11 m! stor tilbYgning til eksiste-

4t rende sommerhus.

De har ved skrivelse af 16. februar 1993 fremsendt en ansøgning fra
Ebbe Sørensen om tilladelse til udvidelse af ovennævnte sommerhus.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 1. no-
vember 1972 vedrørende fredning ved Svinkløv og Kollerup plantage.
Efter kendelsen må der ikke foretages ny bebyggelse, men ombygnin-
ger og mindre udvidelser af eksisterende sommerhuse kan foretages
med nævnets tilladelse.

• Nævnet har ved besigtigelse konstateret, at tilbygningen allerede
er udført og skal herved påtale dette over for ejeren.

Nævnet kan iøvrigt godkende tilbygningen.

Nævnets afgørelse, der er truffet i henhold til kendelsen, kan in-
den 4 uger indbringes for Naturklagenævnet, der evt. kan henskyde
klagen til miljøministerens afgørelse. Klage skal indgives skrift-
ligt til fredningsnævnet.

Mm"",lnIster1et, J.IV: SN 'V~'1' 1J7){O

_ MRS. 1993

Sortsøe Jensen.

Akt. nr. /



e: FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 12 71 11.

Aalborg, den 9. august 1995.

FS 19/1995: matr.nr. 1 a mJI. Andrup, by, Kollerup. Renovering af badepension
"Grønne Strand Badepension".

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til arkitektfirmaet Leif Hellsten
AIS.

Sortsøe Jensen

.(1. Skov- og Naturstyrelsen.
2. Danmarks Naturfredningsforening.
3. Danmarks Naturfredningsforening v/Mariann Stenholm, Fjerritslev.
4. Fjerritslev Kommune.
5. Nordjyllands amt, Landskabskontoret.
6. Egon Skjørbæk.
7. Frede Nauerby, Fjerritslev.

e !ijflrJ1Inlsrerif>l

.3kov- og J\I;'HlU'stVl'elSen

J.nr SN I~l\\ !1"1-0C' IC'
f.kr. nr.



FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 12 71 11.

Aalborg, den 9. august 1995.

Arkitektfirmaet Leif Hel1sten ApS,
Algade 12,
9700 Brønderslev.

FS 19/1995: Renoyering af badepension "Grønne Strand Badepension", beliggende
på matr.nr. 1 a m.fI. Andrup by, Kollerup, der er omfattet af fredningskendelse af
19.juli 1969.

Ved skrivelse af 10. maj 1995 har De på vegne Grønne Strand Badepension ansøgt om
fredningsnævnets godkendelse til at foretage ændringer ved såvel nedrivning/opbygning
og renovering af bygninger på badepensionen i overensstemmelse med tegninger af
20.3.1995, rettet den 19.4.1995 nr. 01-08.

Badepensionen er beliggende på matr.nr. 1 a mJI. Andrup, Kollerup, der er omfattet af
fredningskendelse af 19.juli 1969,hvorfor eksisterende pensionater med fredningsnævnets
godkendelse kan fornyes og suppleres i fornødent omfang.

Nordjyllands amt, Landskabskontoret, har dels den 29. 6. 1995meddelt landzonetilladelse
efter planlovens paragraf 35 dels den 15. juni 1995 over for fredningsnævnet anbefalet
ændringerne, som skitseret i projektet, hvorefter facaderne er vandskurede, gavlene
overalt med småvalme og tagene belagt med tagpap.

Det er over for fredningsnævnet oplyst, at facaderne males hvide.

I henhold til fredningskendelsen kan fredningsnævnet efter skriftlig behandling af Deres
ansøgning godkende denne under ovennævnte forudsætninger.

Nævnets afgørelse, der er truffet i henhold til fredningskendelsen, kan påklages til
Naturklagenævnet inden 4 uger. Klage indsendes skriftligt til fredningsnævnet. Klage til
Naturklagenævnet har opsættende virkning, og tilladelsen må derfor ikke udnyttes inden
klagefristens udløb. Tilladelsen borrtfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen



FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 12 71 11.

KtG. NR.s\:)~.00

Aalborg, den 12. juni 1996.

Fjerritslev kommune,
Teknisk Forvaltning,
att. bygningsinspektør Per Nielsen,
Danmarksgade 3,
9690 Fjerritslev.

FS 25/1996: Matr.nr. 7 d m.fl. Andrup by, Kollerup. Tilbygning til sommerhus på
areal omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 1/11 1972.

Den 7. maj 1996 har De til fredningsnævnet fremsendt en ansøgning om en tilbygning
på 26,10 kvadratmeter til et sommerhus beliggende på matr.nr. 7 d mJI. Andrup, Kollerup,
der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 1. november 1972 om fredning af
Svink1øvog Kollerup plantage (Grønnestrand).

Efter skriftlig votering kan nævnet meddele tilladelse til tilbygningen i overensstemmelse
med fremsendte tegninger på betingelse af, at tilbygningen påføres samme farve og
samme tagdækning som det eksisterende hus.

Tilladelsen, der er meddelt i henhold til kendelsen, kan inden 4 uger påklages til
Naturk1agenævnet. Klagen skal fremsættes skriftligt overfor fredningsnævnet. Tilladelsen,
der ikke må udnyttes inden klagefristens udløb, bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet
inden 3 år.

Sortsøe Jensen



FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT
BADEHUSVEJ 17, 9000 AALBORG
TELEFON 96 30 70 00

Aalborg, den 17.11.97.

Nordjyllands amt,
Landskabskontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
9220 Aalborg 0.

FS 55/1997: Ombygning af del af Grønne Strand Badepension,
tt matr.nr. l a Andrup by, Kollerup.

(Amtets j.nr. 8-70-50-73-811-2-95.)

Den 28. oktober 1997 har De til nævnet fremsendt et projekt
fra arkitektfirmaet Leif Hellsten ApS til indretning af 4 fe-
rielejligheder i stedet for een beboelse i bygning nr. 6 på
Grønne Strand Badepension i henhold til fremsendte tegninger,
hvorefter de væsentligste ydre bygningsændringer er udførelse
af kviste.

Ejendommen er omfattet af fredningskendelse af l. november
1972, hvorefter eksisterende pensioner kan fornyes og supple-
res med nævnets godkendelse.

Nævnet har tidligere den 9. august 1995 meddelt godkendelse
af ombygninger på ejendommen.

Den nu forelagte ombygning godkendes.

Afgørelsen, der er truffet i henhold til kendelsen og i med-
før af forretningsordenen af formanden alene, kan inden 4 u-
ger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage kan ind-
sendes til Fredningsnævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes in-
den klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke ud-
nyttes inden 3 år.

}
Sortsøe Jensen.

lC)j\.o- \-2.1\ \'\- CJO\5.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05132.00

Dispensationer i perioden: 20-03-1998 - 16-11-2006



FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT
BADEHVSVEJ 17,9000 AALBORG
TELEFON 96307000

Aalborg, den 20.03.98.

Fjerritslev Kommune
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev.

REG.HR 51-)2..· O O

Vedr. FS 12/1998: Ansøgning om tilladelse til at opføre sommerhus på matr.nr. 81 Hjortdal
by, Hjortdal, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af l.november 1972 .
Deres j.nr. 24-4-21/98.

Ved skrivelse af20. februar 1998 har De på vegne Benedicte Andersen ansøgt om tilladelse til at
nedrive og opføre sommerhus i Telefondalen 60.

Nævnet foretog besigtigelse og forhandlede sagen den 17. marts 1998. Referat heraf vedlægges.

Ifølge Overfredningsnævnets kendelse af 1.november 1972 kan fredningsnævnet give tilladelse til
fornyelse af bygningerne i det fredede område.

Henset til oplysningerne om det nye sommerhus' størrelse, materialer og farver besluttede
fredningsnævnet at imødekomme det ansøgte.

Afgørelsen, der er truffet i henhold til fredningskendelsen, kan inden 4 uger påklages til
Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til Fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke
udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen.

,



Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00 REfiHl 5 13cl. (JO-

Aalborg, den 17. 09 .98

FS 57/1998: matr.nr. 1 al Andrup by, Kollerup - renovering af sommerhus.

"

Hoslagt fremsendes kopi af skrivelse af d.d. til Nordjyllands amt, Landskabskontoret.

a~~
Sortsøe Jensen tJ

1. Egon Skjørbæk.
2. Johan Svaneborg.
3. Fjerritslev Kommune.

ol-4 Skov- og Naturstyrelsen.
5. Danmarks Naturfredningsforening.
6. Danmarks Naturfredningsforening v/Mariann Stenholm, Fjerritslev.
7. Niels Jørgen Larsen, Harbølle Bro 4, 4792 Askeby.

~iJjø. og Energiministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
.J.nr. SI'.) lQ96-\~\,\\ _
I' . r'- \..{-o e:> 'S

to
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Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96307000

Aalborg den 17. 09. 98

Nordjyllands amt
Landskabskontoret
Aalborg .

FS 57/1998: matr.nr. 1 al Andrup by, Kollerup - renovering af sommerhus.
Amtets j.nr. 8-70-51-8-811-0006-98.

De har ved skrivelse af 11. september 1998 fremsendt en ansøgning af 2. august 1998 fra Niels
Jørgen Larsen om renovering af sommerhus på matr.nr. 1 al Andrup, Kollerup, omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 1. november 1972 om fredning ved Svinkløv og Kollerup
plantage.

Der kan ifølge kendelse ske ombygning og mindre udvidelser af sommerhuset med nævnets
godkendelse.

Ejendommen skal vederlagsfrit tilskødes staten i år 2010 .

Det fremgår af ansøgningen, at husets udformning ikke ændres, men facaderne ønskes renoveret
og husets farve ændres fra sort til "marehalm".

1henhold til kendelsen meddeler nævnet tilladelse til det ansøgte, således at farven på facaderne
holdes inden for jordfarveskalaen.

Sagen er behandlet i medfør afforretningsordenens § 9, stk. 4.

Afgørelsen kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet.Klage fremsendes skriftligt til
fredningsnævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden k1agefristens udløb og bortfalder, såfremt den
ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen



Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 90000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

Modtaget i
Skov- cg Naturstyrelsan

3 1 MRS. 1999

Aalborg, den 30.03.99

RE(iNl5\~)' .00,

FS 12/1999: Matr.nr. 1 a Andrup by, Kollerup - Grønnestrand
Badepension.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d.
til Nordjyllands amt, Natur- og Miljøkontoret.

Sortsøe Jensen

fl. Skov- og Naturstyrelsen.
2. Danmarks Naturfredningsforening.
3. Danmarks Naturfredningsforening, lokalafd. i Fjeeritslev.
4. Fjerritslev Kommune.
S. Egon Skjørbæk.
6. Johan Svaneborg.
7. Arkitektfirmaet Hel1sten, Algade 12, 9700 Brønderslev.

\,

Miij{j. Ob J::~~~biminis(eriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996./"<//~/-r -00 /j- ~
Akt. nr. 7-



Fredningsnævnet for Nordjyllands amt

Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 30.03.99.

Nordjyllands amt
Natur- og Miljøkontoret
Niels Bohrs vej 30
9220 Aalborg 0.

FS 12/1999: matr.nr. 1 a Andrup by, Kollerup- Grønnestrand4t Badepension.

Amtets j. nr. 8- 70-21-1-811-0003-99.

De har ved skrivelse af 22. marts 1999 fremsendt til fred-
ningsnævnet en ansøgning af 11. januar 1999 med bilag fra ar-
kitektfirmaet Hellsten om tilladelse til indretning af par-
keringsplads med 12 pladser og randbeplantning og opførelse
af et skur til haveredskaber m.v. på ejendommen, matr.nr. 1 a
Andrup by, Kollerup.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
11. november 1972 om fredning af Svinkløv og Kollerup Planta-
ge.

Det ansøgte kan efter kendelsen udføres med nævnets godken-
~~lse.
="'&

t.a,) en '.... ZO_~et det ansøgte omfatter mindre anlæg i umiddelbar tilknyt-
~ co er~. 8ming til eksisterende bebyggelse og udenomsarealer, tillader

la dU5 ~ ~ævnet det ansøgte som vist på vedhæfte e udsnit af beliggen-
co 0;-
~~edsPlan.

"'-- ='
~~~ Sagen er behandlet l medfør af forretningsordenens § 9, stk.
()
'-. 4.
v,

Tilladelsen, der er meddelt i henhold til kendelsen, kan in-
den 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Klage skal fremsen-
des skriftligt til Fredningsnævnet.



Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og
bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen



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

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

24 JUNI 1999

Aalborg, den 23.juni 1999.

REG. Nit 5 I 2:> J., .00.

Vedr. genoptagelse af FS 12/1999, i hvilken der er truffet
afgørelse den 30. marts 1999.

Hoslagt fremsendes til orientering kopi af skrivelse af d.d.
til Nordjyllands amt samt udskrift af nævnets protokol for
den 16. og 18. juni 1999 tillige med kopi af ny tegning.

Sortsøe Jensen

~1. Skov- og Naturstyrelsen.
2. Danmarks Naturfredningsforening, København.
3. Danmarks Naturfredningsforening v/Marian Stenholm.
4. Fjerritslev Kommune.
5. Egon Skjørbæk.
6. Johan Svaneborg.
7. Arkitektfirmaet Hel1sten.
8. Ingemann Jensen

:·jiljø· og Enl'!rgiministeriet
:::'::ov-0f~ Naturstyrelsen
,; ,:r :;1\) bOS· / ~ / I ;"y_ OcJ S-O Gil.
I . r'~. b /'



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

Aalborg, den 23.juni 1999.

Nordjyllands amt
Natur- og Miljøkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg 0.

FS 12/1999: Etablering af p-plads og udhus på areal omfattet
af overfredningsnævnets kendelse af 1/11 1972 om fredning af
Grønnestrand.

/Genoptagelse af ovennævnte sag, i hvilken der er truffet af-
gørelse den 30. marts 1999 på baggrund af nye oplysninger.

Hoslagt fremsendes udskrift af fredningsnævnets protokol for
den 16. og 18. juni 1999 i ovennævnte sag.

Der er under besigtigelsen efter parternes enighed truffet
afgørelse om, at den eksisterende parkeringsplads på matr.nr.
1 a Andrup by, Kollerup - Grønnestrand Badepension .- udvides
mod øst og parallelforskydes 5 meter mod syd, således at der
vil kunne etableres skærmende beplantning foran de lejlighe-
der, der vender mod parkeringspladsen. Samtidig vil en eksi-
sterende boldbane øst for Lyngmøllen blive flyttet mod nord -
øst for parkeringspladsen.

Der foreligger hermed en ændring af den afgørelse, der blev
truffet i sagen den 30. marts 1999.

Afgørelsen, der er truffet i henhold tiloverfredningsnævnets
kendelse af 1. november 1972, kan inden 4 uger påklages til
Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til Frednings-
nævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens ud-
løb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.



Nævnet forventer herefter, at de af Danmarks Naturfrednings-
forening og Hilmar Ingemann Jensen fremsatte klager i anled-
ning af nævnets afgørelse af 30. marts 1999 og Nordjyllands
amts tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 tilbagekaldes.

Sortsøe Jensen



Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 23. 06~ 99

REG. NR. 5 132 .00'

FS 21/1999: Anmodning om tilladelse til at opsætte.3 plancher
ved Lyngmøllen, matr.nr. lau Andrup by, Kollerup, der er
beliggende på et areal omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 1/11 1972 om fredning af Grønnestrand.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d.
til Nordjyllands amt, Natur- og Miljøkontoret, tillige med
udskrift af nævnets protokol for den 16. juni 1999.

Sortsøe Jens

1. Egon Skjørbæk
2. Johan Svaneborg.
3. Fjerritslev Kommune.
4. Danmarks Naturfredningsforening,København.
5. Danmarks Naturfredningsforening v/M.Stenholm,Fjerritslev.

~6. Skov- og Naturstyrelsen.
7. Han Herred Natureenter.

~1jlj'j· og Energiministeriet . •
.~·::koY-og Naturstyrelsen '1

,'ilr .s~1996 - / L II/y:. evJO RI.



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

Aalborg, den 23. 06 1999.

Nordjyllands amt
Natur- og Miljøkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø.

FS 21/1999: Anmodning om tilladelse til at opsætte 3 plancher
ved Lyngmøllen, matr.nr. lau Andrup by, Kollerup, der er be-
liggende på et areal omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 1/11 1972 om fredning af Grønnestrand.
Amtets j.nr. 8-70-51-8-811-0001-99.

Ved skrivelse af 5. maj 1999 har De på vegne Han Herreds Na-
turcenter anmodet om tilladelse til at opstille 3 plancher på
Lyngmøllen, matr.nr. lau Andrup by, Kollerup, der er omfat-
tet af Overfredningsnævnets kendelse af 1/11 1972 om fredning
af Grønnestrand.

Fredningsnævnet foretog den 16. juni 1999 besigtigelse og
forhandling i sagen. Udskrift af protokollatet vedlægges.

Det fremgår heraf, at nævnet tillod opsætning af 1 planche i
størrelsen 70 x 100 cm i læsehøjde inden for møllens skel og
i det væsentlige med informationer vedrørende møllen.

Afgørelsen, der er Jtruffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. l, kan inden 4 uger påklages til Naturklage-
nævnet. Skriftlig klage fremsendes til Fredningsnævnet. Til-
ladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og
bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen



.. , J

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

29 )/11 I '~,..,UL ,... j

REG. NR.~ 12>.1v. O O
Aalborg, den 28. 07. 99

FS 12/1999: matr.nr. l a Andrup, Kollerup - Grønnestrandvej
230, Fjerritslev.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d.
til Nordjyllands amt, Natur- og Miljøkontoret .

.. Sortsøe Jensen

~l.
2 .
3 •

4.

5.
6.
7.

e

skov- og Naturstyrelsen.
Danmarks Naturfredningsforening, København.
Danmarks Naturfredningsforening v/Marian Stenholm.
Fjerritslev Kommune.
Egon Skjørbæk.
Johan Svaneborg.
Arki tektfa. Hel1sten. ':f':I1"""iQ ·:'i,..t"riflt

- ( " l'" >Juz···I··rr"(,I(·"nI,) luL ~)lJ~ .J ...." .•d.

': .'<)'3 - /-0 I;;y-C}O ~-oni!,

y



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

Aalborg, den 28. 07. 99

Nordjyllands amt
Natur- og Miljøkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø.

FS 12/1999: matr.nr. l a Andrup by, Kollerup.

De har den 21. juli 1999 fremsendt en ansøgning af 7. s.m.
fra AI S Knudemosen om etablering af to regnvandsbrønde på
matr.nr. 1 a Andrup, Kollerup, og om reparation af en vej.

Brøndene afvander den parkeringsplads, nævnet tillod yed
skrivelse af 23. juni 1999.

Nævnet tillader hermed etableringen af brøndene, som er vist
på et rids.

Tilladelsen er meddelt i henhold til kendelsen.

Behandlingen er sket efter forretningsordenens § 9, stk. 4.

Reparation af veje~ med stabilgrus kræver ikke nævnets tilla-
delse.

Tilladelsen kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet.
Klagen skal fremsættes skriftligt til fredningsnævnet. Tilla-
delsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfal-
der, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Mlljø- og Energlmlnlst~n,
J.nr. SN 1996 - / ~ II//y _o<Jso

t9 JULI 1999
Akt. nr. y Sortsøe Jensen



REG. Hl b/3J .00

Fredningsnævnet/or Norc[iyllandsamt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Tele/on 96307000

Aalborg, den 11.10.2000

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

J 2 OKT. 2000

FS 56/2000: Vedr. udskiftning af tag på sommerhus på matr.nr. 1 c Andrup, Kollerup.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Nordjyllands am~
Natur- og Miljøkontoret.

Med hensYn til påklage af afgørelsen henvises til klageanvisningen i skrivelsen.

1. Egon Skjørbæk
2. Johan Svaneborg
3. Fjerritslev kommune

'/4. Skov- og Naturstyrelsen.
5. Danmarks Naturfredningsforening.
6. Danmarks Naturfredningsforening, lokalafd. i Fjerritslev
7. Kirsten Sigsgaard, Poppelvej 8,2970 Hørsholm



Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
nadehusv~i 17, 9000 Aalborg
Telefon 9630 70 00

Aalborg, den ll. 10. 2000

~ordjyllands amt
"Natur- og Miljøkontoret
"Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø

FS 56/2000: Vedr. udskiftning af tag på sommerhus på matr.nr. 1 c Andrup, Kollerup.
Amtets j.nr. 8-70-51-8-811-0003-00.

Den '18. september 2000 har De fremsendt indstilling vedrørende en ansøgning af9. august
2000 fra ejeren af matr.nr. 1 c Andrup om udskiftning af sommerhusets stråtag med sort
tagpap. De har senere eftersendt ansøgningen.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af l. november 1972 om fredning
af Svinkløv og Kollerup plantage (Grønnestrand), hvorefter mindre ombygninger af sommehu-
set kan foretages med fredningsnævnets tilladelse.

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

Nævnet kan godkende det ansøgte på betingelse af, at der ikke i øvrigt foretages ændringer i
tagkonstruktionen, men den nuværende taghøjde og taghældning bevares.

Tilladelsen, der er meddelt i heI,Jholdtil kendelsen, kan inden 4 uger påklages til Naturklage-
nævnet. 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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~ E Hf(S. ?.l101 REG.Ni S132.0C
Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96307000

Aalborg, den 15. 03. 200 l

FS 8/2001: Anmodning om fortsat tilladelse for Bent Olsens Grusværk til at indvinde sand og
ralforekomster på matr.nr. 4 g og lOb Kollerup by, Kollerup, der er omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af l. november 1972 om fredning ved Svinkløv og Kollerup Plantage.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Nordjyllands amt,
Natur- og Miljøkontoret, tillige med udskrift af forhandlingsprotokollen for den 7. marts 2001.

Med hensyn til påklage af afgørelsen henvises til klageanvisningen i skrivelsen.
~

Sortsøe Jensen

I • ".' •• I

l. Egon Skjørbæk
2. Johan Svaneborg
3. Fjerritslev Kommune

K4. Skov- og Naturstyrelsen.
5. Danmarks Naturfredningsforening.
6. Danmarks Naturfredningsforening, lokalafd. i Fjerritslev v/Mariann Stenholm.
7. Bent Olsens Grusværk vIBent Olsen, Klim Strandvej 50, Klim, 9690 Fjerritslev.

_lmV'~ og NatufSfyJelsen
J,nr, SN 2001 - l')lll pY' -(:'0/:>-
Akt. nr.

I
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Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Eadehusvej 17, 9000 Aalborg
'Telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 15.03.2001

Nordjyllands amt
Natur~ og Miljøkontoret
Niels Bohrs vej 30
9220 Aalborg ø

FS 8/200 l: Anmodning om fortsat tilladelse for Bent Olsens Grusværk til at indvinde sand og
ralforekomster på matr.nr. 4 g og 10 b Kollerup by, Kollerup, der er omfattet afOverned-
ningsnævnets kendelse af l. november 1972 om fredning ved Svinkløv og Kollerup Plantage.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------.----
Amtetsj.nr. 8-70-32-811-0002-00.

Ved skrivelse af 18. oktober 2000 har De fremsendt en ansøgning fra Bent Olsens Grusværk,
Klim, om tilladelse til fortsat indvinding af sand og ral på ejendommen matr.nr. 4 g og 10 b
Kollerup.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af l. november 1972 om fredning
ved Svinkløv og Kollerup (Grønne Strand).

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 7. marts 2001.

Med skrivelse af 12. marts 2001 har De fremsendt revideret kortbilag med indtegning af det
reducerede indvindingsområde og oplysning om, at området ikke er omfattet af naturbeskyttel-
seslovens § 3.

Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til fortsat råstofindvinding indtil år 2005 inden
for det nu fastlagte område og mod pligt til retablering efter nærmere anvisninger afNordjyl-
lands amt efter gravningen s afslutning.'

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

Sortsøe Jensen



\,

Onsdag, den 7. marts 2001 kl. 09.30 afholdt Fredningsnævnet for Nordjyllands
Amt besigtigelse i

FS. 812001:
Anmodning om fortsat tilladelse for Bent Olsens Grusværk til at indvinde sand
og ralforekomster på matr. nr. 4g og lOb Kollerup by, Kollerup, der er omfattet
af Overfredningsnævnets kendelse af 1. november 1972 om fredning ved Svink-
løv og Kollerup Plantage.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsråds valgte
medlem Egon Skjørbæk og det kommunaltvalgte medlem Johan Svaneborg.

For Nordjyllands Amt, Natur- og miljøkontoret mødte Henry Gravesen.

For Fjerritslev Kommune mødte Johan Svaneborg.

For Danmarks Naturfredningsforen~rig mødte Mariann Stenholm.

Ejeren af ejendommen, Per Klit var mødt.

For Bent Olsen, mødte Anders Olsen.

Der fremlagdes skrivelse af 18. oktober 2000 fra Nordjyllands Amt med bilag a-e.

Formanden orienterede om fredningskendelsens indhold, herunder at Overfred-
ningsnævnets kendelse indeholder tilladelse til at at grav sanå og ral til år 2000
inden for et på fredningskortet angivet område.

Henry Gravesen oplyste under henvisning til bilag b, at der efter forhandling med
Kystinspektoratet er opnået enighed om et noget mindre graveområde end vist på
luftfoto, bilag b. Der vil blive fremsendt nyt kortbilag med endelige grænser.
Der graves i en dybde på 5 meter. Der er i området konstateret en hurtig retable-
ring af stedets flora efter gravning. Gravningen vil efterlade søer i arealerne, der i
øvrigt retableres ved udjævning.

Anders Olesen begrundede sin ansøgning med, at der i arealerne er sand og ral af
meget høj kvalitet, som han gerne vil udnytte. Der har de sidste 40-50 år været
foretaget gravninger i området og de nu omhandlede arealer er de sidste af in-
teresse. Han er indstillet på at retablere arealerne efter endt gravning. Han vil an-
tage, at det vil tage ca.5 år at færdiggrave.

Nordjyllands Amt og Fjerritslev Kommune havde ingen indvendinger mod det an-
søgte.

Danmarks Naturfredningsforening henholdt sig til de fremlagte svar fra Kystins-
spektoratet samt Statsskovdistriktet, hvorefter gravningerne bør ophøre senest om
3 år. Det gøres herudover gældende, at arealerne er omfattet af naturbeskyttelses-
lovens §3.

Formanden pålagde Anders Olsen snarest at fjerne en del gamle, rustne maskiner
og redskaber.



- ~ -
...

Nævnet besluttede at udsætte votering i sagen på afklaring af, hvorvidt arealet er
omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil nævnet
være indstillet på at meddele tilladelse til fortsat gravning i indtil år 2005. Der vil
da ikke kunne forventes yderligere forlængelse af tilladelsen.

Sagen udsat til Nordjyllands Amts konstatering af, hvorvidt arealet er omfattet af
naturbeskyttelseslovens §3 samt på fremsendelse af nyt kort- eller fotomateriale
vedrørende arealets udstrækning.

Sortsøe Jensen.



SCANNET
Frednings-n-ævnet for N-ordjyllands Amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00.

Aalborg, den 18. december 2001.

Modtaget i
Skov- og NaturstyreJsen

2 O DEC. 2001

• FS 58/2001: vedrørende ansøgning om tilladelse til opførelse af stuehus på matr. nr. 1 b,
Hjortdal by, omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 1. november 1972 om
fredning ved Svinkløv og Kollerup plantage.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af18. december 2001 til Nordjyllands
Amt, Natur·· og Miljøkontoret, Nielr. Bohrs Vej 30,9220 Aalborg øst, samt protokol.

Med hensyn til påkl~ge af afgørelsen henvises til klageanvisning i skrivelsen.

• Sortsøe Jens

1. Holger L. Holm
2. Johan Svaneborg
3. Fjerritslev kommune
4. Danmarks Naturfredningsforening, København
5. Danmarks Naturfredningsforening vI Mariann Stenholm, Møllehusvej 14,9690 Fjerritslev

)(6. Skov- og Naturstyrelsen
7. Granly A/S, Tømrer- og Snedkerforretning vI Brian Granly, Håndværkervej 11,9690

Fjerritslev.

_JkO'll- og Natu.r~t~relsen ,.-
'. j.nr. SN 20()1 - /J.f//!'t - dbl?

Akt. nr. 2. ~
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17,9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00.

Aalborg, den 18. december 2001.

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

FS 58/2001: vedrørende ansøgning om tilladelse til opførelse af stuehus på matr. nr. 1 b,
Hjortdal by, omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 1. november 1972 om
fredning ved Svinkløv og Kollerup plantage.

Deres journal nr. 8-70-21-1-811-0024-01.

Ved skrivelse af 23. november 200 l har De fremsendt amtets indstilling til en ansøgning af
20. august 2001 fra Fjerritslev kommune om opførelse af nyt stuehus på ejendommen matr.
nr. Ib, Hjortdal, i stedet for et eksisterende stuehus, idet der er henvist til beskrivelse og
tegninger fra Granly Tømrer- og Snedkerforretning A/S, Fjerritslev.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 1. november 1972 vedrørende
fredning ved Svinkløv og Kollerup plantage.

Nævnet har lagt til grund, at det omhandlede stuehus er at betegne som en landbrugsbygning.

Der meddeles hermed godkendelse til udskiftning af stuehus som nærmere beskrevet i
ansøgningen og på vilkår som anført i vedlagte protokoludskrift.

Der meddeles endvidere tilladelse til udskiftning af et udhus.

Tilladelserne, der er meddelt i henhold til kendelsen, kan inden 4 uger påklages til Naturklage-
nævnet. Skriftlig klage fremsendes til Fredningsnævnet. Tilladelserne må ikke udnyttes inden
klagefristens udløb og bortfalder, såfremt de ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt afholdt onsdag den 12. december 2001 kl. 10.30
besigtigelse og forhandling i

FS 58/2001:
Ansøgning om tilladelse til opførelse af stuehus på matr. nr. 1 b, Hjortdal by, omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 1. november 1972 om fredning ved Svinkløv og
Kollerup plantage.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem Holger
L. Holm og det kommunaltvalgte medlem Johan Svaneborg.

For Nordjyllands Amt, Natur- og Miljøkontoret mødte Claus Riber Knudsen.

For Fjerritslev kommune mødte Per Nielsen og Vagn Klitgaard.

For Granly AIS mødte Brian Granly.

Der fremlagdes indstilling af23. november 2001 fra Nordjyllands Amt ved skrivelse af 20.
august 2001 fra Fjerritslev kommune, med bilag.

Det konstateredes, at ejendommen bestod af en driftsbygning mod vest sammenbygget med en
ældre beboelseslænge opført ca. 1880 mod nord og et beboelseshus mod syd opført ca. 1920.

Fjerritslev kommune oplyste, at ejendommen er en landbrugsejendom med bopælspligt og at
denne bopælspligt påhviler den ældre beboelseslænge mod nord, hvorimod beboelseshuset
mod syd ikke er omfattet afbopælspligten.

Formanden redegjorde for indholdet af Overfredningsnævnets kendelse af 1. november 1972,
der indeholder forbud mod bebyggelse men adgang til fornyelse og supplering i fornødent
omfang af eksisterende landbrugsbygninger.

Brian Granly redegjorde for det ansøgte og henviste til, at den eksisterende beboelseslænge er
ganske utidssvarende og ønskes nedrevet og erstattet med et beboelseshus i en udførelse vist
på de fremlagte tegninger, som ganske nær svarer til udførelsen af den sydlige beboelsesbyg-
mng.

Efter votering tilkendegav nævnet, at den omhandlede nordlige beboelseslænge, efter
oplysningerne om bopælspligten, må anses omfattet af kendeisens bestemmelser om land-
brugsbygninger.

Der kunne meddeles godkendelse af det ansøgte på vilkår, at den nye beboelsesbygning ikke
bliver højere end den sydligt beliggende beboelsesbygning, opføres i overensstemmelse med
tegningerne med rødt tegltag og med hvidkalkede mure. Det er endvidere en betingelse, at
huset opføres i en sådan afstand fra længen mod vest, at husets østgavl flugter med østgavlen
på det sydligt beliggende beboelseshus.

Herefter anmodede Brian Granly ligeledes om tilladelse til at udskifte et nord for bygningen
beliggende faldefærdigt udhus med et udhus med samme dimensioner udført med mørkmale-

• de vægge af brædder på klink og med rødt tegltag. Nævnet kunne også tiltræde denne
\~'
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• udskiftning.

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

Aalborg, den 18. april 2002.

FS 58/2001: vedrørende bebyg-gelse på matr. nr. 1 b, HjortdaI.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Nordjyllands Amt, Natur- og
Miljøkontoret, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg øst.

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

Sortsøe Jensen

1. Holger L. Holm
2. Johan Svaneborg
3. Fjerritslev kommune
4. Danmarks Naturfredningsforening, København
5. Danmarks Naturfredningsforening v/Mariann Stenholm, Møllehusvej 14,9690 Fjerritslev

I 6. Skov- og Naturstyrelsen
7. Granly A/S, Tømrer- og Snedkerforretning v/Brian Granly, Håndværkervej 11,9690

Fjerritslev.

Skov..og Natur~t relsen
J.nr. SN 2001 -1.211 ly - ~ 0/

...g;r.-
Akt. nr. :3o :



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

Aalborg, den 18. april 2002.

Nordjyllands Amt
Natur- og Miljøkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg øst.

FS 58/2001: vedrørende bebyggelse på matr. nr. l b, Hjortdal.

Deres journal nr. 8-70-21-1-811-0024-01.

Den 18. december 2001 tillod nævnet opførelse af et nyt stuehus i stedet for
den eksisterende gamle bygning, idet det med tiltrædelse af den for ejeren
under besigtigelsen mødende som vilkår bl.a. fastsattes, at bygningens øst-
gavl skulle flugte med østgavl på et andet beboelseshus på ejendommen.

Ejeren har nu ansøgt om, at nybygningen må blive trukket mod øst, således
at østgavl placeres hvor østgavlen i den gamle bygning ligger og begrundet
dette med ønsket om afstand til ejendommens vestlænge.

Sagen har været skriftligt behandlet.

Nævnet kan efter omstændighederne godkende ændringen, idet bygningerne
fortsat skønnes at have karakter af et samlet bygningskompleks.

Afgørelsen, der er meddelt i henhold til kendelsen, kan inden 4 uger påkla-
ges til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til Fredningsnævnet.
Tilladelsen må ikke udnyttes inden klage~ristens udløb og bortfalder, så-
fremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen

•
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••, Fredning~nævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17,9000 Aalborg
Telefon 96307000.

Aalborg, den 16. december 2002.

Mndt-Flrret j
Skov- ro ,rshT"\lsen

il 8 iltt. 2002

FS 59/2002: Vedrørende skiltning ved Grønne Strand.

Til orientering fremsendes vedlagt kopi af skrivelse af d.d. til Nordjyllands Amt, Teknik og
Miljø, Naturkontoret, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg øst.

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

~~----.-,---------.
Sortsøe Jensen {/

I. Knud Erik Jeppesen, Væverensvej 5, 9000 Aalborg
2. Johan Svaneborg, Barkærvej 60, 9690 Fjerritslev
3. Fjerritslev Kommnune, Danmarksgade 3,9690 Fjerritslev

1\4. Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
5. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
6. Danmarks Naturfredningsforening v/Thøger Dige, Gøttrupvej 414, Øslev Holme, 9690

Fjerritslev
7. Friluftsrådet, Scandiagade 13,2450 København SV.

e Skoy- og N~ti1:('Strr0lsen
J.r~r.SI\! 20010

" ,i II \.)'<-- 000 I
Akr.nr. b 5 ~



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

Aalborg, den 16. december 2002.
Nordjyllands Amt
Teknik og Miljø
Naturkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9200 Aalborg øst.

FS 59/2002: Vedrørende skiltning ved Grønne Strand.

e Deres journal nr. 8-70-51-8-811-0001-02.

Ved skrivelse af 12. november 2002 har De indbragt spørgsmålet om opstilling af et skilt ved
parkeringspladsen på matr. nr. la Andrup, Kollerup, der er privatejet og omfattet afOverfred-
ningsnævnets kendelse af 1. november 1972 om fredning af Grønne Strand.

Skiltet består af en ca. 2 meter høj stander med en plade ca. 60 x 50 cm med en tekst hvoraf
fremgår, at stedet er en rasteplads og ikke en losseplads, samt at affald henvises til Gøttrup
losse- og genbrugsplads.

Ifølge kendelse kræves tilladelse til skiltning.

Sagen har været skriftligt behandlet.

To af nævnets medlemmer finder, at skiltets tekst udtrykker en selvfølgelighed og findere derfor ikke grundlag for en lovliggørelse.

Et medlem vil ikke påbyde skiltet fjernet, så længe der findes anden skiltning ved pladsen og
foreslår udformet en samlet diskret skiltning.

Nævnet træffer afgørelse efter stemmeflerheden og påbyder skiltet fjernet senest den I.
februar 2002.

Afgørelse er truffet efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og kan inden 4 uger påklages til
Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet.

Nævnet skal samtidig henlede amtets opmærksomhed som tilsynsførende på den øvrige
skiltning m.v. ved pladsen.

e, Sortsøe Jensen
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17,9000 Aalborg,

__ Telefon 96 30 70 00.

Nordjyllands Amt,
Naturkontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
Postboks 8300,
9220 Aalborg øst.

Aalborg, den 25. februar 2004.

Vedr. FS. 1/2004:

• FS.1I2004 :
Ansøgning om tilladelse til at bibeholde sommerhus på matr.nr. 4 s Kol-
lerup by, Kollerup, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse
af 1. november 1972 om fredning af Grønne Strand.

Ved skrivelse af 6. januar 2004 har De på vegne Henning Rasmussen anmo-
det om fredningsnævnets dispensation fra ovennævnte fredningskendelse til
bibeholdelse sommerhus på matr.nr. 4 s Kollerup by, Kollerup.

Fredningsnævnet afholdt den ll. februar 2004 besigtigelse og forhandling i
sagen. Udskrift afprokollatet vedlægges til orientering.

•
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af l. november
1972, hvorefter den daværende ejer forpligtede sig og de senere ejere af
ejendommen til at fraflytte og ryddeliggøre denne senest 20 10 samt veder-
lagsfrit at tilskøde staten ejendommen.

Staten har ikke frafaldet denne rettighed.

Henset til det ønskelige i fortsat at bevare områdets landskabelige og natur-
mæssige værdier og idet der ikke i forhold til fredningskendelsen foreligger
ændrede forudsætninger, besluttede fredningsnævnet ikke at imødekomme
den ansøgte dispensation. Der er lagt vægt på, at tilsvarende bestemmelser
om fjernelse gælder for de - få - huse på lejet grund, at der ikke, bortset fra
en godkendt tioletbygning er bebyggelser i området og at der ved fredningen
er betalt erstatning for fjernelsen og overdrgalen af grunden til staten.

Afgørelsen, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk. l kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes
fredningsnævnet til videre foranstaltning.• Sortsøe Jensen.



Onsdag, den 11. februar 2004 afholdt fredningsnævnet for Nordjyllands
Amt besigtigelse og forhandling i

FS. 172-0-04- :
Ansøgning om tilladelse til at bibeholde sommerhus på matr.nr. 4 s Kol-
lerup by, Kollerup, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse
af l.november 1972 om fredning af Grønne Strand.

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

For Fjerritslev Kommune mødte Per Nielsen.

For Nordjyllands Amt mødte Claus Riber Knudsen og Stine Rytter.

Der fremlagdes skrivelse af 6. januar 2004 fra Nordjyllands Amt med bilag
1 - 2.

Formanden redegjorde for den på området hvilende Overfredningsnævns-
kendelse, hvorefter den til enhver tid værende ejer er forpligtet til senest år
2010 at fraflytte ejendommen og vederlagsfrit meddele staten skøde derpå.

Claus Riber Knudsen oplyste, at der Amtet bekendt ikke er givet tilladelser
til nybyggerier inden for det fredede område. løvrigt henviste han til den
fremlagte skrivelse, hvorefter forudsætningerne for fredningskendelsens
overenskomst ikke er ændrede, ligesom der er udbetalt erstatning i overens-
stemmelse med fredningen og endelig er det fortsat ønskeligt i forhold til så-
vel landskabelige interesser og naturværdier, at huset fjernes således at grun-
den kan overdrages til staten.

Per Nielsen bekræftede dette og oplyste, at Fjerritslev kommune ikke har
ønske om at bibeholde sommerhus bygningen.

Nævnet voterede og besluttede under henvisning til de af Amtet anførte
grunde ikke at imødekomme det ansøgte.

Således passeret.

Sortsøe Jensen.
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Fredningsnævnet for NordjylIands Amt afholdt den 22. september 2004 be-
sigtelse i

FS.52/2004:
Ansøgning om tilladelse til fortsat råstofudvinding på matr.nr. 4g og
lOb Kollerup by, Kollerup, der er omfattet afOverfredningsnævnets
kendelse af 1. november 1972 vedrørende fredning afSvinkløv og Kol-
lerup Plantage.

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

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Claus Riber Knudsen,

• For Danmarks Naturfredningsforening mødte Kristian Holm,

For Skov- og Naturstyrelsen mødte Ole Jappe og Kathrine Fabricius,

For Kollerup Strand Grusværk mødte Anders Olsen,

Ejeren af grunden, Torben Klit var mødt.

Der fremlagdes skrivelse af 17. august 2004 fra Nordjyllands Amt,
Naturkontoret med bilag 1 - 4 samt som bilag 5 skrivelse af 21. september
2004 fra Kystinspektoratet.

Formanden indledte mødet med kort at henvise tilOverfredningsnævnets
kendelse, hvorefter der er meddelt gravetilladelse til 2000 samt frednings-
nævnets dispensation af 15. marts 2001, hvorved der meddeltes tilladelse til
fortsat gravning til 2005.

Anders Olsen oplyste, at han nu søger om tilladelse til fortsat gravning i
yderligere 4 år frem till. januar 2009. Han ønsker at grave i en dybde på ca.
5 meter i 40-50 meters bredde mellem grøft og vej således som dette er
angivet på bilag 3, i alt ca. 4.000 m2•

Nordjyllands Amt oplyste, at området er ED habitat-område med udpeg-
ningsgrundlag, klit med marehalm samt krat med havtorn, men ikke et om-
råde omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Amtet vil inden en uge frem-
komme med bemærkninger om udpegningsgrundlaget.

Skov- og Naturstyrelsen tilsluttede sig Amtets bemærkninger og tilføjede, at
man vil være betænkelig ved at der medddeles frist til yderligere gravning,
navnlig fordi der for så vidt angår sommerhusene i området er en frist til
2010 til nedrivning. Såfremt der meddeles dispensation bør fristen ikke
meddeles ud over 2010.

Danmarks Naturfredningsforening havde ingen bemærkninger.
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 ol.2.l\/I~-OO{:S
Akt. nr. ( -~ Bil.



På denne baggrund udsattes nævnets behandling af sagen på forelæggelse af
habitatredegørelse.

Sortsøe Jensen



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
lo Badehusvej 17

9000 Aalborg
Telefon 96307000

Nordjyllands Amt
Grundvandskontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø

Aalborg, den 20/10-2004

• FS 52/2004 vedrørende Deres j.nr. 8-70-3-811-0004-04 - ansøgning om
tilladelse til fortsat råstofudvinding på matr.nr. 4 g og 10 b Kollerup by,
Kollerup, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 1. no-
vember 1972 vedrørende fredning af Svinkløv og Kollerup Plantage.

Ved skrivelse af 17. august 2004 har De fremsendt en ansøgning af7. juli
2004 fra Kollerup Strand Grusværk ved Anders Olsen om tilladelse til forts-
at indvinding af sand og ral i 4 år indtil 1. januar 2009 på ejendommen,
matr.nr. 4 g og lOb Kollerup.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 1. november
1972 om fredning ved Grønne Strand, hvorefter ralgravning indenfor nær-
mere angivne grænser kan fortsætte indtil år 2000 med efterfølgende regule-
ring efter fredningsnævnets bestemmelse.

Det fremgår endvidere af kendelsen, at nogle sommerhuse i området skal
fjernes inden år 2010.

Den 15. marts 2001 meddelte fredningsnævnet dispensation til fortsat ral-
gravning indtil år 2005 i et nærmere angivet - efter forhandling med Kystdi-
rektoratet reduceret - graveområde. Det oplystes under sagen, at området ik-
ke var omfattet afnaturbeskyttelseslovens § 3 og ejeren anslog, at færdig-
gravning ville tage ca. Sår.

Under besigtigelsen 7. marts 2001 pålagdes entreprenøren at fjerne gamle
maskindele og det tilkendegaves, at yderligere forlængelse ikke kunne for-
ventes.

Under besigtigelsen den 22. september 2004 påvistes det areal - ca.
4000m2

- i den vestlige del af graveområdet, hvor gravningen ønskes fortsat.

Skov- og Naturstyrelsen har principalt modsat sig en forlængelse, subsidiært
påstået denne begrænset til 1-2 år, idet efterbehandling må være tilendebragt
inden fristen for fjernelse af sommerhusene.



",

.: "J Nordjyllands Amt har udtalt sig mod en forlængelse.e
Det er oplyst, at gravearealet er en del afEF-habitatområde 13, Svinkløv
Klitplantage og Grønne Strand og at de mest relevante dele i denne sag af
udpegningsgrundlaget er kystklitter med havtorn, klitlavninger og stabile
kystklitter med urteagtig vegetation.

Nævnet har på et voteringsmøde den 15. oktober 2004 i enighed besluttet at
meddele en forlængelse af tilladelsen således, at gravning skal ophøre den
31. august 2006 og efterbehandling af arealet efter anvisning af Nordjyl-
lands Amt skal være tilendebragt og alle oplag fjernede senest den 31. de-
cember 2006.

Det er et vilkår for tilladelsen, at der senest den 31. december 2004 er sket
oprydning - som påbudt i 2001 - af alle maskindele m.v., der ikke anvendes i
produktionen.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at der ved kendelsen er givet en
frist på ca. 30 år til afvikling af produktionen og at denne frist siden er for-
længet med 4 år med tilkendegivelse, at yderligere forlængelse ikke kunne
forventes.

På den anden side er lagt vægt på, at der nu kun resterer opgravning af en
mindre del af det tidligere tilladte graveområde og med hensyn til grundla-
get for EF-habitatområdet, at det resterende graveområde bærer præg af tid-
ligere forstyrrelse ved gravning og er stærkt præget af kørsel med gravema-
skiner m.v. Det må endvidere forventes, at den spredte klittornbevoksning
hurtigt vil retableres efter en efterbehandling af arealet.

Nævnet har forudsat, at bortkørslen af de betydelige oplag af ral og efterbe-
handlingen af de tidligere afgravede arealer indledes efter amtets anvisning,
således at der ved gravningsafslutning den 31. august 2006 kun resterer
mindre efterbehandlingsarbejder.

Afgørelsen, der er truffet efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan in-
den 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet 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 fredningsnævnet, og behandlingen af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen

Kopi sendt til:

Side 2/3
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NATURKLAGENÆVNET
FORMANDEN

11 FEB. 2005
J.nr.: 03-121/800-0014
BOL

Afgørelse
i sagen om bibeholdelse af et sommerhus i Fjerritslev Kommune.

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt har den 25. februar 2004 i henhold
.. til naturbeskyttelseslavens § 50, stk. l, afslået at meddele dispensa-

tion til bibeholdelse af et sommerhus på ejendommen matr.nr. 4s, Kolle-
rup By, Kollerup. Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet af ansø-
geren.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af l. november
1972 om fredning af Grønne Strand. Formålet med fredningen er at bevare
arealerne i deres nuværende tilstand. Der må på arealerne bl.a. ikke
foretages nogen form for bebyggelse, hverken midlertidigt eller vedva-
rende.

Det fremgår af fredningens pkt. 4, at den daværende ejer af ejendommen
forpligtede sig og senere ejere af ejendommen til senest år 2010 at
fraflytte og ryddeliggøre det på ejendommen beliggende hus og senest
samme år vederlagsfrit at meddele staten skøde på ejendommen. Skødet
gives til staten på såvel grund som bygninger, idet der ikke påhviler
ejeren nogen pligt til at fjerne bygningerne. Der forbeholdes ejeren
ret til før fraflytningen at medtage af og fra bygningerne, hvad han
måtte ønske, ligesom han er berettiget til helt at fjerne disse dog mod
at retablere tilstanden på arealet. Der må ikke foran nævnte tidsrum
foretages nogen form for udvidelse af eller tilbygning til huset.

Andre ejendomme inden for fredningen er undergivet samme forpligtelser.

Ansøgningen

Ejeren finder, at området, såfremt huset fJernes, vil miste noget af
.. det billede, som hører med til Kollerup Strand. Huset, der er fra 1935,

.200\- }?.lill L( -:>-J 15
lo



2

•., er opført af ral og sten og vil kunne holde i mange år endnu. Ejeren
frygter for, at grunden efter en nedrivning vil blive brugt som parke-
ringsplads.

Fredningsnævnets afgørelse

Henset til det ønskelige i fortsat at bevare områdets landskabelige og
naturmæssige værdier, og idet der ikke i forhold til fredningskendelsen
foreligger ændrede forudsætninger, besluttede fredningsnævnet ikke at
imødekomme ansøgningen om dispensation.

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at tilsvarende bestemmelser om fjer-
nelse gælder for de - få - huse på lejet grund, at der ikke, bortset
fra en godkendt toiletbygning, er bebyggelser i området, og at der ved
fredningen er betalt for fjernelsen og overdragelsen af grunden til
staten.

Det oplyses i afgørelsen, at staten ikke har frafaldet sine rettigheder
i henhold til fredningen.

Fjerritslev Kommune kan ikke anbefale en bibeholdelse af bygningen.

Klagen

Ejeren ønsker at bevare huset, så længe han lever og finder ikke, at
dette er i strid med fredningens formål.

Afgørelse

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse.

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l kan der meddeles dispensati-
on fra bestemmelser i en fredning, når det ansøgte ikke vil stride mod
fredningens formål.

Fredningsnævnet har ved sin afgørelse fundet, at en bibeholdelse af hu-
set ud over den aftalte tid vil være uforeneligt med fredningens formål
om at friholde landskabet for bebyggelse .

•
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4It Der ses ikke med klagen eller i øvrlgt at foreligge forhold, der kan
føre til, at Fredningsnævnets vurdering, hvorefter det ansøgte ikke er
foreneligt med fredningens intentioner, bør tilsidesættes.

på den baggrund stadfæstes Fredningsnævnets afgørelse af 25. februar
2004.

Mikkel Schaldemose
viceformand

/

Afgnrcl~cn cr cndclig og kan ikkc indhringcs fnr andcn administrativ mYllllighcd, jf. natll.-l)c~kyttcl\c~lovcn, § S2. Evcntuel rcts~ag til prø-
vcl\(' af llf~orcl~cn ~kal værc anlagt indcn 6 måncdcr, jf. lovcns § SS, stk. 1.



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

Nordjyllands Amt,
Teknik og Miljø,
Servicekontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
Postboks 8300,
9220 Aalborg øst.

Aalborg, den 30. august 2006

•
FS 55/2006 - Ansøgning om tilladelse til at opføre en glaspavillon på
matr.nr. 7 d m.fl. Andrup by, Kollerup, der er omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 1. november 1972 vedrørende fredning ved
Svinkløv og Kollerup Plantage, (Grønnestrand).

Ved skrivelse af28. juli 2006 har De for ejeren af ovennævnte ejendom til
fredningsnævnet fremsendt en ansøgning om tilladelse til at opføre en glas-
pavillon på ejendommen.

Fredningsnævnet afholdt den 23. august 2006 besigtigelse og forhandling i
sagen. Udskrift af protokoltilførselen vedlægges.

Ejendommen er omfattet af Grønnestrandfredningen, hvorefter frednings-
nævnet kan tillade ombygninger og mindre udvidelser til eksisterende som-
merhuse.

Det er om glaspavillonen oplyst, at den har en diameter på ca. 3 meter og
ønskes placeret ca. 5 meter fra eksisterende bygninger.

Henset til, at pavillonen ikke kan anses som en udvidelse af eksisterende
byggeri og således ikke er omfattet af fredningskendelsens ordlyd, dels til at
den med sine glasfacader vil reflektere sollyset og kunne ses fra lang afstand
fra det flade land nedenfor skrænten, besluttede nævnet ikke at tillade det
ansøgte.

Afgørelsen er truffet i henhold til kendelsen 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

SIVS - 12l- (J(J Z V7
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der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen

Kopi sendt til:

1. Knud Erik Jeppesen,
2. Johan Svaneborg,
3. Nordjyllands Amt, Servicekontoret,
4. Fjerritslev Kommune,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening vi Christian Holm Jensen,
7. Skov- og Naturstyrelsen,
8. Peter Tang.



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt afholdt den 23. august 2006 besigti-
gelse og forhandling i

FS55/2006:
Ansøgning om tilladelse til at opføre en glaspavillon på matr.nr. 7 d
m.fl. Andrup by, Kollerup, der er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 1. november 1972 om fredning ved Svinkløv og Kollerup
Plantage, (Grønnestrand).

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

For Nordjyllands Amt, Servicekontoret mødte Nils Schou.

For Fjerritslev Kommune mødte Vagn Klitgaard og Karsten Jørgensen.

Der fremlagdes skrivelse af28. juli 2006 fra Nordjyllands Amt med bilag 1-
4.

Nævnsformanden orienterede kort om fredningskendelsen, hvorefter der
med fredningsnævnets tilladelse kan foretages ombygninger og mindre udvi-
delser af eksisterende sommerhuse.

Det fremgår af det fremlagte materiale, at ejeren ønsker tilladelse til at opfø-
re en glaspavillon med en diameter på ca. 3 meter i en afstand af ca. 5 meter
fra eksisterende sommerhus. Det er om sommerhuset oplyst, at det tillodes
udvidet i 1996.

Fjerritslev Kommune havde ingen bemærkninger til det ansøgte hverkene f.sv.a. beliggenhed eller udformning.

Nordjyllands Amt udtalte sig mod byggeriet, der dels ikke er en tilbygning,
men en fritliggende bygning, dels vil dens glas reflektere en del og kunne
ses fra det flade land nedenfor skrænten.

Nævnet voterede og besluttede ikke at imødekomme det ansøgte.

De mødende blev gjort bekendt med klageadgangen.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen



•

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Tlf. 96307000

Anders Olsens Grusværk &
Entreprenørforretning
v/Anders Olsen
Grønnegade 18
9690 Fjerrtitslev

Aalborg, den 16. november 2006

FS 84/2006 vedr. råstofindvinding på matr.nr. 4g og lOb Kollerup.

Den 20. oktober 2004 tillod fredningsnævnet en forlængelse af indvinding af
sand og grus på matr.nr. 4g og lOb Kollerup, omfattet af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 1. november 1972. (FS 52/2004)

Gravning skulle ophøre den 31. august 2006 og efterbehandling tilendebragt
og alle oplag fjernede den 31. december 2006.

Det var et vilkår, at alle maskindele der ikke anvendtes i produktionen skulle
være fjernede den 31. december 2004 som tidligere påbudt.

De har nu ved skrivelse af 7. november 2006 ansøgt om bibeholdelse af la-
gerpladsen indtil afgørelse i Naturklagenævnet på en ansøgning om gravetil-
ladeIse ved Klim-strand, idet lager m.v. vil blive flyttet hertil, hvis tilladelse
meddeles til gravning dette sted.

Nævnet har den 15. november 2006 voteret i sagen.

Under hensyn til den frist for gravning, der var sat i fredningskendelsen, de
senere forlængelser af fristen, og den tid der er forløbet siden gravningen s
ophør, sammenholdt med usikkerheden om eller hvornår gravning ved
K.iim-strami Kan tillades, kan nævnet ikke forlænge fristen for den fuldstæn-
dige oprydning på arealet, der således må være foretaget inden den 31. de-
cember 2006.

Afgørelsen, der er truffet efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan in-
den 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet 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 fredningsnævnet og behandlingen bliver først påbe-
gyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis der gives
medhold i klagen.

Sortsøe Jensen



DISPENSATIONER>
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· Fredningsnævnet for Nordjylland
Nordlige del
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, Tlf. 96307000

Jammerbugt Kommune
Toftevej
9440 Aabybro

Aalborg, den 12. september 2007

FS 89/2006 - vedr. cykelsti på matr.nr. 10 ag Kollerup by, Kollerup.

Ved skrivelse af 13. november 2006 til Nordjyllands Amt ansøgte Fjerritslev
Kommune under j.nr. 1849-16041 Nordjyllands Amt om tilladelse til at ud-
føre en cykelsti langs Kollerup Strandvejs østre side. Cykelstien ville på en
kortere strækning ved Havvejen berøre "Grønne-Strandfredningen", Over-
fredningsnævnets kendelse af 1. november 1972.

Sagen blev oversendt til fredningsnævnet den 4. december 2006 og har siden
afventet amtet, nu Miljøcentrets udtalelse vedrørende habitatinteresser.

Miljøcentret har nu oplyst, at habitatsinteresser ikke skønnes at blive påvir-
ket.

Herefter, og da eksisterende veje ifølge kendelsen kan udlægges i beskedent
omfang uden tilladelse, har fredningsnævnet ikke indvendinger mod det an-
søgte.

Sortsøe Jensen

Kopi sendt til:
1. Jonna Petersen
2. Mogens Richter
3. Miljøcenter Aalborg, att. Nils Schou
4. Skov- og Naturstyrelsen
5. Danmarks Naturfredningsforening, København
6. Danmarks Naturfredningsforening, att. Hans Borglykke
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Fredningsnævnet for Nordjylland

Nordlige del, Badehusvej 17,

9000 Aalborg

Telefon 99 68 84 61 / 99 68 85 68

Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

                                                                       Aalborg den 10. december 2014

Jammerbugt Kommune

Toftevej 43

9440 Aabybro

Att: Gunnar Hansen

Vedrørende FS 30/2014 - Ansøgning om tilladelse til at opsætte hegn på

matr.nr. 1a Andrup by, Kollerup, som er omfattet af

Overfredningsnævnets kendelse af 1. november 1972 om fredning af

Svinkløv og Kollerup plantage (Grønnestrand)

____________________________________________________________

Fredningsnævnet afholdt den 3. september 2014 besigtigelse og forhandling

i sagen. Udskrift af forhandlingsprotokollen vedlægges.

Jammerbugt Kommune har den 27. oktober 2014 til fredningsnævnet

fremsendt kopi af en aftale af 24. oktober 2014 vedrørende hegn ved

Ålevande indenfor Grønnestrandfredningen.

Det fremgår af brevet, der med Knudemosen A/S som ejer af matr.nr. 1a

Andrup by, Kollerup og andre lodsejere i området er indgået en nærmere

aftale om hegning. Det fremgår således, at hegnsforløbet nu ligger fast som

angivet på et vedlagt luftfoto. Det pågældende luftfoto er endvidere forsynet

med angivelser, hvor passager er placeret. De pågældende passager er

udformet som v-låger i naturtræ. Hegnet opsættes med enkelttråd på pæle i

naturtræ. Det er også nævnt, at der ikke vil forekomme tyre i indhegningen,

idet der alene vil blive anvendt kvier af malkekvægsrace til afgræsningen.

Græsningstrykket vil maksimalt udgøre 1,5 dyreenhed pr. ha. Endelig

foreslås det, at der opsættes skilte vedrørende fiskeri i "Ålevande".

Det fremgår endeligt, at man har opgivet etableringen af en ny fangefold.

Den gamle fangefold vil således blive erstattet af en ny med samme

placering som hidtil.

Det fremgår også af sagens oplysninger, at Naturstyrelsen, Det Åbne Land

ved en afgørelse af 3. oktober 2014 har meddelt dispensation til hegning og

afgræsning indenfor fredningslinien omkring Ålevande ved Grønnestrand,

jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1, jf. § 8. Det er i denne afgørelse

nævnt, at det ansøgte er beliggende i Natura-2000 område nr. 13 Svinkløv

Klitplantage og Grønnestrand. De registrerede naturtyper er alle

karakteriseret ved at være lysåbne og kræver en vis grad af forstyrrelser i

form af f.eks. ekstensiv græsning for at vedblive at være lysåbne. Ifølge
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basisanalysen for perioden 2010-2011 har hovedparten af

habitatnaturtyperne god natur tilstand. På udpegningsgrundlaget for Natura-

2000 området Svinkløv Klitplantage og Grønnestrand er bilag IV arten

Odder, som ikke vil blive berørt af projektet. Ved at pleje arealerne med

afgræsning hindres en tilgroning. Det vil ifølge ansøger være til gavn for de

planter, som karakteriserer naturtyperne.

Fredningsnævnet skal herved meddele dispensation til opsætning af hegn og

foretagelse af afgræsning, således som nærmere beskrevet i den fremlagte

aftale af 24. oktober 2014. Hegnet opsættes med enkelt tråd på pæle i

naturtræ, og til afgræsningen anvendes kvier af malkekvægrace.

Græsningstrykket må maksimalt udgøre 1,5 dyreenhed pr. ha. Hegnet

forsynes med v-låger i naturtræ, som angivet på luftfoto.

Afgørelsen, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 og

2, og fredningskendelsen, kan inden 4 uger fra modtagelse af denne

afgørelse påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, hvis

den ikke udnyttes inden 3 år.

Klagevejledning vedlægges.

Niels Bjerre

Kopi fremsendes til

1. Tage Leegaard

2. Jens Præstegaard

3. Naturstyrelsen, København, Att. Mette Hald Simonsen

4. Danmarks Naturfredningsforening, København

5. Danmarks Naturfredningsforening v/Christian Larsen

6. Dansk Ornitologisk Forening, København

7. Dansk Ornitologisk Forening v/Thorkild Lund

8. A/S Knudemosen

9. Boet efter Finn Olsen, Grønnestrandvej 207. Fjerritslev

10. Christen Sigsgaard, Søndre Paradisvej 1, 1G, Øverød, 2840 Holte



Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

• adressaten for afgørelsen,

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

• offentlige myndigheder,

• en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

• 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.

Klagen skal sendes til Fredningsnævnet for Nordjylland, Nordlige del, som

videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen

og det materiale, der er indgået i sagens behandling. Du får kopi af

fredningsnævnets brev til Natur- og Miljøklagenævnet.

Hvis der bliver klaget, vil Fredningsnævnet underrette dig hurtigst muligt.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen,

at der indbetales et gebyr til nævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for

privatpersoner og for alle andre klagere, herunder virksomheder,

organisationer og offentlige myndigheder.

Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet,

når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Denne opkrævning

skal benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet

modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet

påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales

gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage,

afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberet-

tigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets

kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er

forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der

er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog

ikke.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i

naturbeskyttelsesloven.













Fredningsnævnet for Nordjylland, Nordlig del, Badehusvej 17, 9000 Aalborg,

mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Jammerbugt Kommune,

Vand og Natur,

Toftebej 4B,

9440 Aabybro.

                                                                   Aalborg, den 11. januar 2015

Vedr. FS 12/2014.

Ansøgning om tilladelse til ændring af hegning og stiforløb på arealer

ovr matr.nr. 2a, 2b, 3l, 3n, 3h, 6b, 8e, 7d, 6d, 13c, 13d, 7e, 3g alle An-

drup by, Kollerup og matr.nr. 1b, 13a,5c, 5af, 8m, 8a, 8f, 8l, 8o, 3d alle

Hjortdal by, Hjortdal,d er er omfattet af Overfredningsnævnets ken-

delse af 1. november 1972 om fredning af Svinkløv og Kollerup planta-

ge (Grønnestrand).

_____________________________________________________________

Fredningsnævnet har tidligere fremsendt afgørelse af 30. september 2014

vedrørende ovennævnte sag.

Der er ved en beklagelig fejl nævnt ejendommen, matr.nr. 8c Hjortdal by,

Hjortdal. Det skal være matr.nr. 8a Hjortdal by, Hjortdal.

Fejlen fremgår både af forsiden samt side 2.

Med venlig hilsen

p f v

Dorete Bager



Fredningsnævnet for Nordjylland,

Nordlig del,

Badehusvej 17, 9000 Aalborg

Telefon 99688461/9988568,

Email: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

                                                                       Aalborg, den 25. februar 2015

FS 73/2014:

Ansøgning om tilladelse til ved terrænregulering at foretage

paddeskrab på matr.nr. 1a Andrup by, Kollerup, der er omfattet af

Overfredningsnævnets kendelse af 1. november 1972 om fredning af

arealer ved Svinkløv og Kollerup plantage (Grønnestrand).

Ved mail af 3. november 2014 har Jammerbugt Kommune ansøgt

fredningsnævnet om dispensation til at foretage 3 paddeskrab på matr.nr. 1 a

Andrup by, Kollerup.

Arealerne er omfattet af Grønnestrandfredningen,  og fredningsnævnet skal

meddele dispensation, hvis de projekterede paddeskrab skal foretages.

Fredningsnævnet under deltagelse af formanden, dommer Niels Bjerre, det

ministerielt udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede

medlem Jens Præstegaard har behandlet sagen under en besigtigelse den 21.

januar 2015, og har besluttet at meddele dispensation til det ansøgte.

Baggrunden for nævnets afgørelse er anført nedenfor i afsnittet om

fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Fredningen ved Grønnestrand har til formål er at bevare forskellige særlige

landskabstyper som de store parabelklitter på fladen vest for Svinkløv

Klitplantage og Klitsøen nordøst for Skjelbakker ved Grønnestrand. Det

fremgår blandt andet af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal bevares i

deres nuværende tilstand, hvorfor der ikke må foretages afgravning,

opfyldning eller planering.

Det fremgår af det fremsendte materiale, at der søges om at foretage 3

paddeskrab på 3 forskellige lokaliteter:

Lokalitet 1 er et stort sammenhængende areal, registreret som § 3, mose og

habitatnaturtypen klitlavning i moderat naturtilstand med moderat arts- og

strukturindeks. Arealet, hvor skrabet tænkes foretaget anføres at være en

kulturpræget eng, der fremstår tørt og monotont med udbredt forekomst af

almindelig rajgræs, hvidkløver, agertidsler, horsetidsel, tusindfryd,

høstborst, fløjlsgræs, lancet vejbred, gåsepotentil m.fl. Det er kommunens

vurdering, at arealet er i ringe naturtilstand, og at et paddeskrab vil give

mere dynamik og variation. Arealet er Natura 2000-område.

Lokalitet 2 er registreret som § 3 mose, men arealet angives reelt at have
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karakter af forholdsvis jævn afgræsset areal med dominans af almindelig

rajgræs, fløjlsgræs, almindelig hønsetarm m.fl. Arealet er ikke habitatnatur

og skønnes at være i moderat naturtilstand, samt at et paddeskrab vil give

mere dynamik og variation.

Lokalitet 3 er registreret som del af et større § 3 hedeareal, der reelt har

karakter af kulturpræget engareal, hvor der har været forstyrrelser grundet

nærheden til en større gammel fangefold for kreaturer. Arealet er ikke

habitatnatur og skønnes at være i moderat naturtilstand, samt at et

paddeskrab vil give mere dynamik og variation.

Paddeskrabene har til formål at forbedre yngleforholdene for strandtudse,

der er en sjælden og truet paddeart. Skrabene på hver lokalitet angives at

blive udført, således at 30-40 cm. af jorden incl. vegetation skrabes af i

områder på i alt 400-500 m2. Lokaliteterne for skrabene er særligt udvalgte

og projektet er støttet af Naturstyrelsen.

Jammerbugt Kommune vurderer, at paddeskrabene er af begrænset omfang,

hvorfor etableringen vil have marginal betydning for eventuelle

støtteforanstaltninger ved miljøtilsagn til afgræsning eller enkeltbetaling på

arealerne.

Jammerbugt Kommune har i forbindelse med dispensationen fra

naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2, stillet vilkår om, at overskydende jord

bortskaffes, og udbringes ikke på tilstødende natur, at arbejdet må udføres i

perioden 1. oktober til 31. marts, og at arbejdet skal udføres under størst

mulig hensyntagen til tilstødende naturarealers vegetation og strukturforhold

Naturstyrelsen har i udtalelse af 1. december 2014 blandt andet anført, at

lokaliteterne 2 og 3 ligger tæt på Natura2000-området, men henholder sig til

kommunens vurdering af, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre

planer ikke vil påvirke Natura 2000-området eller eventuelle bilag IV-arter

væsentligt.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen under en besigtigelse den 21. januar

2015. I besigtigelsen deltog foruden nævnet ejeren af arealerne,

Knudemosen A/S v/ Jonna Jepsen, Danmarks Naturfredningsforening v/

Mariann Stenholm, Dansk Ornitologisk Forening v/ Jørgen Jensen samt

Jammerbugt Kommune v/ Ivan Kristensen.

Ivan Kristensen oplyste, at skrabene vil blive foretaget i perioden fra 1.

oktober til den 31. marts 2016 af hensyn til ynglefuglene.

Ingen havde bemærkninger mod det ansøgte projekt.

Fredningsnævnets afgørelse
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Af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1, fremgår, at fredningsnævnet kan

meddele dispensation fra en fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte

ikke vil stride 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.

Ved fredningen ved Grønnestrand er det forbudt at foretage

terrænændringer, hvorfor fredningsnævnet skal meddele dispensation,

såfremt paddeskrabene skal kunne foretages.

Fredningsnævnet finder efter en samlet vurdering, at det ansøgte ikke strider

mod fredningens formå og heller ikke, at det ansøgte vil indebære en

forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelse

af arter, som området er udpeget for. Tværtimod vil projektet medvirke til

skabe bedre levevilkår for strandtudsen. Dispensationen meddeles på samme

vilkår, som Jammerbugt Kommune har stillet i forbindelse med

dispensationen efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen

bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

• adressaten for afgørelsen,

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

• offentlige myndigheder,

• en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

• 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.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og

Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på

forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og

www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du

plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den

myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er

tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale
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et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der

kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis

du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en

begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen.

Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og

Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan

imødekommes.

En dispensation må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder,

såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. naturbeskyt-

telseslovens § 88, stk. 1.

                                                           Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

• Tage Leegaard,

• Jens Præstegaard,

• Naturstyrelsen, København, 4112-02733,

• Naturstyrelsen, Det Åbne Land,

• Jammerbugt Kommune, sagsnr. 01.05.08-P25-16-14,

• Danmarks Naturfredningsforening, København,

• Dansk Ornitologisk Forening, København,

• Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,

• Knudemosen A/S v/ Finn Borgquist.



Fredningsnævnet for Nordjylland

Nordlige del, Badehusvej 17,

9000 Aalborg

Telefon 99 68 84 61 / 99 68 85 68

Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

                                                                       Aalborg den 4. september 2015

Jammerbugt Kommune Kommune

Vækst og Udvikling

Planafdelingen

Att: Karsten T. Jørgensen

FN-NJN 47/2015 - Ansøgning om tilladelse til udvendig facadeisolering

m.v. af hus 1 på adressen Grønnestrand Feriecenter, Grønnestrandvej

230, Fjerritslev, som er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af

1. november 1972 om fredning af Svinkløv og Kollerup Plantage

(Grønnestrand)

_____________________________________________________________

Ved mail af 18. august 2015 har Jammerbugt Kommune for ejeren, For-

brugsforeningen, København, ansøgt om tilladelse til udførelse af ny udven-

dig facadepuds på et eksisterende hus, kaldet hus 1, ved Grønnestrand Ferie-

center, beliggende på ejendommen, matr.nr. 1az Andrup By, Kollerup.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 1. november

1972 om fredning ved Svinkløv og Kollerup plantage (Grønnestrand).

Ifølge kendelsen må der ikke for fremtiden foretages nogen form for

bebyggelse, hverken midlertidig eller vedvarende, ligesom der ikke må

opstilles boder, skure, campingvogne eller telte. Det hedder endvidere:

"Eksisterende landbrugsbygninger og pensionater skal dog med

fredningsnævnets godkendelse kunne fornyes og suppleres i fornødent

omfang. Eksisterende landbrugsbygninger kan dog ombygges og mindre

udvidelser foretages. Såfremt bygningens ydre fremtræden ændres

væsentligt, eller bygningen ved ombygning eller udvidelsen overgår til

anden anvendelse end landbrug f.eks. pensionatsvirksomhed kræves dog

fredningsnævnets tilladelse. Ombygninger og mindre udvidelser af

eksisterende sommerhuse kan foretages med tilladelse af fredningsnævnet,

der også kan tillade ombygning og udvidelse af eksisterende pensionater".

Der er til brug for behandlingen vedlagt tegningsmateriale, og det er oplyst,

at der under udvendig facadepuds skal opsættes 100 mm isolering udført

som pudsesystem Weber facadesystem Serpomin. Efterisoleringen medfører,

at bygningens areal i grundplan udvides med 8 m² fra 197 m² til 205 m². En

muret gesims langs toppen af facaden formindskes.

Sagen er behandlet skriftligt og efter forretningsordens § 10, stk. 5.

Under hensyn til projektets begrænsede karakter og omfang skal nævnet her-

ved meddele tilladelse til det ansøgte.

Tilladelsen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
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Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, hvis

den ikke udnyttes inden 3 år.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klage-

fristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt

bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal

ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets

Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .Klagefristen ud-

løber 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 Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en kla-

ge, at den, der klager indbetaler et gebyr på 500 kr.

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Kla-

gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen

kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside

www.nmkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberet-

tigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets

kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er for-

længelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er

medgået til at behandle sagen i klagenæv-net, tilbagebetales gebyret dog ik-

ke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret,

hvis

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteins-

tansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager

trækker sin klage tilbage, eller

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet
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har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet 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.

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyt-

tes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte

være afsluttet.

Niels Bjerre

Denne afgørelse er fremsendt til:

1. Tage Leegaard

2. Jens Præstegaard

3. Danmarks Naturfredningsforening

4. Danmarks Naturfredningsforening, lokal afdeling

5. Naturstyrelsen, København

6. Dansk Ornitologisk Forening

7. Dansk Ornitologisk Forening, lokal afdeling

8.     NB Tegnestuen ApS., Vester Strandsbjerg 4a, 6950 Ringkøbing
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Den 28. marts 2019

Jammerbugt Kommune  

FN-NJN-75-2018: Hydrologiprojekt ved Grønnestrand.

Fredningsnævnet har den 22. november 2018 fra Jammerbugt Kommune modtaget ansøgning om 
tilladelse til at gennemføre et hydrologiprojekt på matr.nr. 1a og 1az Andrup By, Kollerup samt 10a 
Hjortdal By, Hjortdal, beliggende tæt ved Grønnestrandvej 230, 9690 Fjerritslev. Arealerne tilhører 
A/S Knudemosen.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørel-
sen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 1. november 1972 om fredning af area-
ler ved Svinkløv og Kollerup Plantage (Grønnestrand), der har til formål at bevare ”arealerne i deres 
nuværende tilstand, og der må ikke uden fredningsnævnets tilladelse foretages afgravning, opfyld-
ning eller planering. Uden særlig tilladelse skal eksisterende grøfter kunne vedligeholdes ...”

Det fremgår af projektmaterialet, at følgende tiltag er projekteret:

 Sløjfning af grøfter,
 Omlægning af 2 strækninger af Borgstuerenden,
 Udskiftning af røret i afløbet fra Ålevande Sø under Kollerup Strandvej,
 Etablering af paddeskrab og lavninger ved Møllebosletten,
 Oprensning af grøft nord for feriecenter,
 Etablering af nyt afløb fra den lille sø syd for Ålevande Sø.

Røret under Kollerup Strandvej/Frederik IV’s Vej udskiftes med et nyt 9 meter langt Ø800 rør for at 
mindske opstuvning og dermed oversvømmelse af arealerne med næringsrigt vand. 4 grøfter på 
henholdsvis 60, 123, 234 og 177 meter fyldes til terræn af skrab. Der anlægges 8 skrab af varieren-
de størrelse og dybde for at få materialet til fyldning af grøfterne. Skrabene udføres således, at dyb-
den aftager jævnt fra kanten til dybeste punkt, som bliver 0,30 – 0,70 under det omgivende terræn. 
Siderne må højest have anlæg 1:10. Skrabenes areal bestemmes af, at der kan opnås lokal jordbalan-
ce.

Der foretages oprensning af en 46 meter lang grøft nord for feriecenteret og en nuværende lille bro 
over grøften fjernes. Der anlægges et afløb fra en mindre sø til Ålevande Sø som erstatning for det 
lukkede afløb. Endelig omlægges en 116 meter lang, dybt nedskåret strækning af Borgstuerenden til 
et terrænnært vandløb gennem et lavt område. Den nye strækning bliver 155 meter.

Projekterne forventes gennemført i perioden marts til oktober 2019.

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Jammerbugt Kommune har oplyst, at projektområdet omfatter ca. 30 ha, hvoraf ca. 19 ha er belig-
gende i særligt udpegede arealer til hydrologi i Natura 2000 område nr. 13- Svinkløv Klitplantage 
og Grønnestrand. Kommunens har vurderet, at konsekvenserne af projektet vil sikre og forbedre na-
turtilstanden af eksisterende habitatnatur, herunder særligt rigkær samt fodre udvikling af potentielt 
ny habitatnatur på eksisterende omdrifts- og græsarealer, der konverteres til permanent natur. Mere 
hydrologi og ekstensivering af omdriftsarealerne vil være positivt for bilag IV-arterne strandtudse 
og spidssnudet frø.

Miljøstyrelsen har i mail af 11. marts 2019 ikke yderligere bemærkninger til det ansøgte, idet man 
har henvist til, at kommunen i forbindelse med dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 har 
forholdt sig til det ansøgte i forhold til Natura 2000 og habitatdirektivets bilag IV. 

Ovenfor kort, der viser projektområdet og de planlagte tiltag, der foregår i 3 adskilte områder.
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Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 20. marts 2019. I besigtigel-
sen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede med-
lem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Torben Sørensen. For Jammerbugt Kom-
mune mødte Allan Eskesen. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Marian Stenholm. Ejeren 
var ikke mødt. 

Allan Eskesen oplyste, at kommunen har indgået en projektaftale med lodsejer om realisering af de 
ansøgte projekttiltag.

Marian Stenholm bemærkede, at Danmarks Naturfredningsforening varmt kan anbefale en dispen-
sation som ansøgt.

Fredningsnævnets afgørelse

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

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-
søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 
af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun 
meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, 
der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

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

Fredningsnævnet kan på det foreliggende grundlag meddele dispensation til det ansøgte, da nævnet 
er enig i, at projektet må antages bl.a. at forbedre naturtilstanden af den eksisterende habitatnatur og 
udvikle ny habitatnatur på eksisterende omdrifts - og græsarealer.

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,
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 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 virk-
ning 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.na-
evneneshus.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 overskre-
det klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødeva-
reklagenævnets 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 afgørel-
sesudkast 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 bort-
falder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre
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Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Torben Sørensen,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Jammerbugt Kommune, att. Allan Eskesen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Søren Rosenberg,
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, Nordvest,
12. A/S Knudemosen v/ direktør Finn Borgquist og forvalter Jonna Jepsen
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 24968604. 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

 

Jammerbugt Kommune 

 

Den 11. juni 2021 

FN-NJN-27-2021: Ladestandere og vildmarksbade på Grønnestrandvej 230, Fjerritslev. 

Fredningsnævnet har den 3. maj 2021 fra Arkitektfirmaet Christian Lund ApS modtaget ansøgning 

om tilladelse til at opsætte 3 ladestandere til el-biler og 2 vildmarksbade i træ på matr.nr. 1az Andrup 

By, Kollerup, beliggende Grønnestrandvej 230, 9690 Fjerritslev. Ejendommen ejes af Grønnestrand 

Feriecenter. 

Fredningsnævnet har efter foretagen høring behandlet sagen på skriftligt grundlag som en formands-

afgørelse, jf. forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5., og har besluttet at meddele dispensa-

tion. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 1. november 1972 om fredning af 

arealer på Grønnestrand, der er en tilstandsfredning med bestemmelse om, at der ikke må foretages 

afgravning, opfyldning eller planering ligesom der ikke på opstilles master eller skilte uden frednings-

nævnets tilladelse. Det fremgår videre af afgørelsens § 3, at eksisterende landbrugsbygninger og pen-

sionater kan fornys og suppleres i fornødent omfang med fredningsnævnets godkendelse.  

Jammerbugt Kommune har vurderet, at det ansøgte med den konkrete beliggenhed ikke udgør væ-

sentlige synlige elementer i landskabet. 

Jammerbugt Kommune har yderlige oplyst, at området er omfattet af Habitatområde N13: Svinkløv 

Klitplantage og Grønnestrand, samt at området er udpeget som potentielle levesteder for Bilag IV 

arterne strandtudse, vandflagermus, stor vandsalamander, markfirben, og spidssnudet frø. Jammer-

bugt Kommune har ingen konkret viden om forekomst af disse arter på lokaliteten. Arealet er belig-

gende i en afstand af ca. 10 m fra en mosaik af habitatnaturtyperne klithede, enebærklit og grågrøn 

klit.  

Jammerbugt Kommune, Vand og Natur, har vurderet, at det planlagte ikke vil have en negativ på-

virkning af arter eller naturtyper på udpegningsgrundlag, og  at det projekterede anlægsarbejde ikke 

vil være i strid med Habitatdirektivet eller naturbeskyttelsesloven. 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 31. maj 2021 ingen bemærkninger til det ansøgte, 

men har anbefalet som et vilkår for dispensation, at der etableres beplantning omkring vildmarksba-

dene med hjemmehørende egnstypiske buske som f.eks. havtorn. 
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Det er oplyst, at ladestanderne etableres på et eksisterende parkeringsområde, og at vildmarksbadene 

etableres med varmetilslutning samt vand og afløb via nedgravede kanaler og ikke med den traditio-

nelle ovn. 

Neden for ses den ansøgte placering: 

 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af Grønnestrand betyder, at det ansøgte projekt 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 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 kan på baggrund af de foreliggende oplysninger om det ansøgtes placering og om-

fang meddele dispensation, for så vidt angår vildmarksbadene på vilkår, at der etableres skærmende 

beplantning med hjemmehørende arter. 

Klagevejledning 
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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 ud-

løb. 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 virk-

ning 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.na-

evneneshus.dk.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskre-

det klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødeva-

reklagenævnets 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 
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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 afgørel-

sesudkast 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 bort-

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

 

Med venlig hilsen 

 

Niels Bjerre 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard, 

2. Torben Sørensen, 

3. Miljøstyrelsen,  

4. Jammerbugt Kommune, att. Ivan Kristensen, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Jammerbugt, 

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

10. Friluftsrådet, centralt, 

11. Friluftsrådet, kreds Vendsyssel, 

12. Arkitektfirmaet Christian Lund ApS, 

13. Grønnestrand Feriecenter. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 2496 8604 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

Jammerbugt Kommune 

Den 26. november 2021 

 

FN-NJN-46-2021: Plejeplan for Bredvandsbakkerne. 

Fredningsnævnet har den 29. august 2021 fra Bredevandsbakkerne ApS. v/ bestyrelsesformand Jens 
Jørgen Jensen modtaget ansøgning om tilladelse til at iværksætte en plejeplan for nogle arealer på 
matr.nr. 21d og 26d Kollerup By, Kollerup, beliggende nær Kollerup Strandvej. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen 
for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 1. november 1972 om fredning af arealer 
ved Grønnestrand, der er en tilstandsfredning med bestemmelse om, at selvsået trævækst skal kunne 
omhugges ved fredningsmyndighedernes foranstaltning, hvis ejeren ikke selv ønsker at forestå hug-
sten.   

Det fremgår af ansøgningen, at hovedsigtet med ansøgningen er at reducere den aktuelle forekomst 
af de invasive træarter, primært klit- og bjergfyr og efterfølgende ved at forhindre fornyet tilgroning 
med disse arter på parabelklitten Bredevandsbakker, der for hovedparten er beliggende på de to an-
førte parceller. 

 
Ovenfor ses klitlandskab i den høje del af parabelklittens nordlige arm. 
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Luftfotos ovenfor viser den tiltagende tilgroning af arealerne. 

Ansøgerne oplyser om plejebehovet bl.a. følgende: 

”… 

Plejebehovet på de to matrikler beror på tilgroningen med især bjergfyr og klitfyr, som er sket på 
bekostning af de mange lyskrævende og naturtypiske arter, der skaber områdets særpræg og udgør 
dets naturværdi. Tilgroningen med bjerg- og klitfyr er langt fremskreden, og der sker til stadighed 
opvækst af nye træer. Selvom de to matrikler stadig rummer delområder med velbevaret og naturty-
pisk vegetation i et lysåbent klitlandskab, er en meget stor del af matriklerne allerede tilgroet og har 
mistet dele af eller hele den oprindelige vegetation, og samtidig gør opvæksten af unge træer til sta-
dighed indhug i den resterende klitnatur. Det er derfor blot et spørgsmål om tid, førend hele klitten 
bliver bevokset med skov af klit- og bjergfyr. Omvendt vil rydning af store dele af de eksisterende 
bevoksninger af klit- og bjergfyr med afsæt i den bevarede klitnatur skabe grundlag for, at parabel-
klitten igen bliver præget af klitnatur frem for skov. Og ved fremtidig fjernelse af opvæksten af nye 
træer vil den vundne klitnatur blive beskyttet mod fornyet tilgroning. 

…”. 

Og om målsætningen for plejen oplyses: 

”… 

Målet med naturplejen i medfør af denne plejeplan er således at fjerne størstedelen af de ikke-hjem-
mehørende træarter, primært bjergfyr og klitfyr, men også sitkagran på parabelklitten og de flade 
områder udenfor parabelklitten. Opvækst af skovfyr bevares i et vist omfang. Der tages ved rydningen 
hensyn til f.eks. rådyr, dådyr, krondyr, og natravn m.fl. ved i al væsentlighed at bevare skoven i 
afblæsningsfladen samt ved at bevare mindre klynger af alm. bjergfyr syd for parabelklitten og i 
enkelte lavninger i parabelklitten. Af hensyn til svampe, insekter, spætter, mm. bevares det meste af 
allerede døde træer, ligesom der kan skabes nye levesteder for disse arter ved ringbarkning af nogle 
af de store træer. Med målsætningen om genskabelse af mere lysåben natur på de to matrikler vil der 
”bygges bro” til Naturstyrelsens hede-arealer på den østlige og vestlige side af Bredevandsbakker, 
således at der kan opnås et mere sammenhængende lysåbent landskab. Dette vil være til gavn for 
udbredelse af sjældne plante- og dyrearter (f.eks. Hedepletvinge), der således får et større område at 
leve, migrere og sprede sig på. 

….”. 
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Om arbejdsmetoden oplyses bl.a. følgende: 

”… 

Rydningen af ikke-hjemhørende nåletræer – primært bjergfyr og klitfyr – foretages i hele området 
bortset fra størstedelen afblæsningsfladen. Fældning og fjernelse af træer kommer til at foregå manu-
elt på stejle klitpartier og maskinelt på områder uden store niveau-gradienter/stejle skrænter. Ene samt 
størstedelen af skovfyr bevares. Rydningerne foretages med maskiner med mindst muligt marktryk 
og som ikke river hul i bundvegetationen på en måde der kan give anledning til varige skader. De 
store rydninger følges op med årlig manuel pleje (fjernelse af unge træer) for at undgå genopvækst af 
klit- og bjergfyr. Hvis der i fremtiden findes invasive arter som f.eks. rynket rose, japansk pileurt og 
kæmpe bjørneklo, nedskæres og fjernes disse fra matriklerne, og evt. genopvækst fjernes efterføl-
gende. 

…”. 

Endelig anføres det, at plejetiltagene forventes igangsat i 2021 eller 2022. 

 

 
Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 22. november 2021. I besig-
tigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede 
medlem Tage Leegaard. Det kommunalt udpegede medlem Torben Sørensen var forhindret i at give 
møde, men har med sit kendskab til området efterfølgende deltaget i votering i sagen. For Danmarks 
Naturfredningsforening mødte Marian Stenholm. For Dansk Ornitologisk Forening mødte Jørgen 
Jensen. For ansøgerne mødte Jens Jørgen Jensen og Jens Holbech. 
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Ansøgerne oplyste, at arealerne udgør ca. 25 ha fordelt med 34 anparter ejet af 29 personer. Tanken 
er med tiden at søge midler til at gennemføre naturplejen. Plejeplanen er udarbejdet i samarbejde med 
Jammerbugt Kommune. 

Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening roste initiativet.  

Dansk Ornitologisk Forening henviste til, at skovning af hensyn til fuglenes yngleperiode og søgning 
efter territorie bør ske i tidsrummet 31. august til 1. marts (udenfor fuglenes ynglesæson). 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Grønnestrand 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. 
 
På baggrund af de foreliggende oplysninger om hensigten med plejeplanen og dens gennemførelse, 
finder fredningsnævnet ikke, at det ansøgte vil være i strid med fredningsafgørelsen og meddeler 
derfor dispensation med det vilkår, at skovning foretages i tidsrummet 31. august og 1. marts. 

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 
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 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 for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-
udkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

Med venlig hilsen 

 
Niels Bjerre 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard 
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2. Torben Sørensen, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Jammerbugt Kommune,  
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Jammerbugt, 
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest, 
12. Bredevandsbakker ApS v/ formand Jens Jørgen Jensen. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 3025 5459 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

 

Jammerbugt Kommune 

Den 18. oktober 2022 

 

FN-NJN-3-2022: Transformatorstation til brug for nyt sommerhus på Grønnestrandsvej 203, 
Fjerritslev. 

Fredningsnævnet har den 15. januar 2022 fra Netselskabet N1 modtaget ansøgning om tilladelse til 
at opsætte en transformatorstation, mrk. Holtap station. 

Ansøgeren har efter sagens fremsendelse ændret placeringen af stationen til ejendommen, matr.nr. 1a 
Andrup By, Kollerup, der ejes af Knudemosen A/S, som har meddelt samtykke til opsætningen. 
Transformatorstationen skal forsyne en ny ejendom, beliggende Grønnestrandsvej 203, Fjerritslev, 
der ønskes opført med elektricitet. Ansøgningen vedrører også nedgravning af kabler til strøm og 
vand. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse den 30. maj 2022 af ejendommen i første række besluttet at 
udsætte sagen på nye oplysninger. Da disse er fremkommet, har det samlede fredningsnævn besluttet 
af meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnæv-
nets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 1. november 1972 om fredning af arealer 
ved Grønnestrand, der er en tilstandsfredning med bestemmelser om, at der ikke må foretages nogen 
form for bebyggelse, hverken midlertidig eller vedvarende. Vedrørende sommerhuse er særligt anført, 
at ombygninger og mindre udvidelser af eksisterende sommerhuse kan foretages med tilladelse fra 
fredningsnævnet, der også kan tillade ombygning og udvidelse af eksisterende pensionater. 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Det er om nedgravning af nye kabler i vejbelægningen samt om beliggenhed i vejkant og ind mod 
ejendommen oplyst som ovenfor vist.  

Miljøstyrelsen har i mail af 6. maj 2022 ingen yderligere bemærkninger i forhold til de, der er frem-
kommet til nævnet, og henvist til fredningens punkt 3, side 80, der har bestemmelse om frednings-
nævnets censurbeføjelse ved ombygninger og udvidelse af eksisterende sommerhuse. 

 
Ovenstående viser ny placering af el-station i forhold til den tidligere ansøgte placering. 

Det fremgår af sagens oplysninger, at Jammerbugt kommune den 12. april 2022 har meddelt tilladelse 
til nedgravning af kabler samt til opsætning af transformatorstation. 

Jammerbugt Kommune har den 19. september 2022 fremsendt ny naturvurdering således: 
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”… 

Der er fundet ny placering til opsætning af transformatorstation og derfor denne nye 
naturvurdering. Den nye placering ses på bilag 1  

De omhandlende arealer er alle beliggende i Natura 2000-området N13 Svinkløv Klit-
plantage og Grønne Strand, indenfor fredningen Grønnestrand og flere arealer er regi-
streret som beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens § 3.  

Vurdering i forhold til Natura 2000 og beskyttet natur:  

Opsætning af transformatorstation:  

Jammerbugt Kommune har ingen indvendinger i forhold til opsætning af transforma-
torstation på matrikel 1a Andrup By, Kollerup som vist på bilag 1. Arealet på matrikel 
1a Andrup By, Kollerup hvor transformatorstationen ønskes placeret er ikke omfattet 
af naturbeskyttelseslovens § 3 og der er ikke registreret habitatnatur.  

Nedgravning af kabler:  

Kommunen vurderer ikke, at nedgravning af nye kabler i vejbelægningen i/langs Tele-
fondalen har betydning for opnåelse af gunstig bevaringsstatus på de omkringliggende 
registrerede habitatnaturtyper, eller at det vil forårsage en varig tilstandsændring af be-
skyttet natur. Nedgravningen er dermed ikke dispensationskrævende iht. Naturbeskyt-
telseslovens §3. Nedgravning foretages i vejforløbet da det omkringliggende terræn be-
står af skrænter langs meget af Telefondalen. Forløbet for nedgravning af kabler ses på 
bilag 2.  

Langs Grønnestrandsvej kan kablerne nedgraves langs vejkasse, hvilket kommunen 
endvidere heller ikke vurderer at være en tilstandsændring og dermed ikke dispensati-
onskrævende iht. Naturbeskyttelseslovens § 3.  

Kommunen vurderer ikke, at nedgravningen har betydning for opnåelse af gunstig be-
varingsstatus af de registrerede habitatnaturtyper, eller at det vil forårsage en varig til-
standsændring på § 3 natur, da der er tale om en ikke væsentlig påvirkning af midlertidig 
karakter.  

Matrikel 1c Andrup By, Kollerup:  

Nedgravningen på adressen Grønnestrandsvej 203, matrikel 1c Andrup By, Kollerup, 
vurderer kommunen som en tilstandsændring og det kræver derfor en dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens §3.  

Matrikel 1c Andrup By, Kollerup ligger i habitatområde H13 og der er registreret en 
mosaik af følgende habitatnaturtyper - 2130* Stabile kystklitter med urteagtig vegeta-
tion (grå klit og grønsværklit), 2140* Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 
og 2250* Kystklitter med enebær. Alle naturtyper er vurderet at være i god naturtilstand.  

Hele matriklen er endvidere registreret som §3 hede.  

Kommune er indstillet på at give dispensationen på matrikel 1c Andrup By, Kollerup 
med skitseret tracé. Dispensationen vil blive givet med vilkår der skal sikre hurtig re-
etablering af vegetationen på det berørte areal af matriklen.  
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Forventede vilkår:  

 Overjorden, tørven med eksisterende hede vegetation, afgraves og gemmes for at 
kunne lægges tilbage efter endt arbejde  

 Der må ikke udføres terrænreguleringer. Terrænet skal således fremstå uændret efter 
endt gravearbejde  

Vurdering ift. arter:  

Kommunen er forpligtiget til at tage hensyn til levesteder for bestemte dyrearter optaget 
på Habitatdirektivets bilag IV. De berørte arealer er beliggende i et område, hvor der 
kan være forekomst af vandflagermus, strandtudse, stor vandsalamander, spidssnudet 
frø og markfirben. Hertil er odder på udpegningsgrundlaget for det pågældende Natura 
2000-område. Kommunen har på de omhandlende arealer ikke kendskab til forekomst 
af bilag IV-arter, fredede arter eller rødlistede arter.  

Kommunen vurderer ikke, at der vil være en betydelig effekt på de omkringliggende 
naturarealer ved opsætningen af transformatorstation på matrikel 1a Andrup By, Kolle-
rup eller nedgravningen af kabler i/langs Telefondalen og Grønnestrandsvej eller på 
matrikel 1c Andrup By, Kollerup. Hertil sker påvirkningen kortvarigt, og de berørte 
arealer efterlades uden væsentlige fysiske ændringer. Således vurderes der samlet set 
ikke at ske hverken direkte påvirkning af ovennævnte arter eller deres levesteder.  

Vurdering i forhold til fredning:  

De foreslåede aktiviteter er omfattet af fredningen af Grønnestrand Reg. nr.: 05132.00 
af 1972. Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, 9490 Pandrup  

Det fremgår af kendelsen §1 at ”Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, og 

der må som følge heraf ikke uden fredningsnævnets tilladelse foretages afgravning, op-
fyldning eller planering” Endvidere: §3 ”Der må fremtidig ikke på arealerne foretages 

nogen form for bebyggelse, hverken midlertidig eller vedvarende”.  

Der er ansøgt om tilladelse til nedgravning af kabler i tilknytning til eksisterende vej og 
grøft. Desuden til opførelse af en mindre vedvarende bygning til el-transformer. Jam-
merbugt Kommune er af den opfattelse at de ønskede anlæg vil medføre graveaktivitet 
og at opførelse af en transformerstation er at opfatte som en bebyggelse. Dette er som 
udgangspunkt i strid med fredningskendelsen, og der skal således kunne meddeles di-
spensation fra fredningskendelsen for at aktiviteterne må udføres.  

Ang. nedgravning af kabler vurderes det, at der med de rette fremsatte vilkår for reetab-
lering hurtigt vil indfinde sig en naturlig vegetation. Derefter vil der ikke være efterladt 
synlige ændringer i landskabet. Med hensyn til opførelse af bygningen til transformer-
station på matrikel 1a Andrup By, Kollerup, så er der eksisterende bebyggelser i godt 
100 m afsted fra transformatorstationens ønskede placering. En udvidelse af kapaciteten 
til elforsyning af området anses for værende af betydelig almen og samfundsmæssig 
interesse. Jammerbugt Kommune anbefaler, at der kan meddeles dispensation til opfø-
relse af en transformerstation og anlægsarbejde på følgende vilkår:  

Vilkår:  

 At bygningen fremtræder diskret i landskabet  



5 
 

 At bygningen ikke adskiller sig væsentligt fra andre bebyggelser i området mht. ma-
terialevalg, farvevalg og bygningshøjde  

 At overjorden, tørven med eksisterende hede vegetation, afgraves og gemmes for at 
kunne lægges tilbage efter endt arbejde  

 Der må ikke udføres terrænreguleringer, således skal terrænet fremstå uændret efter 
endt gravearbejde 

…”. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 30. maj 2022. I besigtigelsen 
deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem 
Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Jane Koller. For Jammerbugt Kommune mødte 
Majken Imer og Margrethe Heilskov. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Mariann Sten-
holm. For Netselskabet N1 mødte Jens Mose Pedersen. Ejeren Morten Sigsgaard og hans mor, Anne 
Marie Sigsgaard, var mødt tillige med arkitekt Henrik Reitzel. Tømrerfirmaet Granly var repræsen-
teret ved Peter Jakobsen og Jeppe Kjeldsen. 

Jammerbugt Kommune bemærkede, at man efter modtagelse af supplerende materiale vil fremsende 
ny udtalelse til fredningsnævnet. 

Jens Mose Pedersen oplyste, at han efter aftale med A/S Knudemosen vil fremsende nyt forslag til 
placering af transformatorstation, beskrivelse af dens farve og underrette kommunen herom med hen-
blik på, at Jammerbugt Kommune kan udtale sig over for fredningsnævnet. 

Arkitekt Henrik Reitzel oplyste, at tilslutning til el og vand kan ske ved underskydning af kabel og 
således uden opgravning. 

Mulige alternative placeringer af transformatorstationen blev kort påvist. Sagen blev udsat på oplys-
ning om endelig placering af transformatorstation og beskrivelse heraf. 

Som det fremgår ovenfor, er disse oplysninger nu fremkommet til nævnet, der kan træffe afgørelse. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Grønnestrand 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 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.  
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Fredningsnævnet kan på baggrund af de nu fremsendte oplysninger om transformatorstationens pla-
cering og nedgravning af kabler meddele dispensation på de af Jammerbugt Kommune meddelte vil-
kår. Fredningsnævnet har lagt vægt på, at opsætning af en transformatorstation til elforsyning af om-
rådet er af almen og samfundsmæssig interesse.mv., ligesom fredningsnævnet også har lagt vægt på, 
at kabeltracèet fortrinsvist er placeret i vejforløbet.    

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.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 for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
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tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-
udkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

Med venlig hilsen 

 
Niels Bjerre 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard, 
2. Jane Koller, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Jammerbugt Kommune, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Jammerbugt, 
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest, 
12. Morten Sigsgaard, 
13. Netselskabet N1, att. Jens Mose Pedersen, 
14. A/S Knudemosen. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 3025 5459 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

 

Jammerbugt Kommune 

Den 18. oktober  2022 

 

FN-NJN-7-2022: Nedrivning og opførelse af nyt sommerhus med nedsivningsanlæg på Grøn-
nestrandsvej 203, Fjerritslev. 

Fredningsnævnet har den 28. januar 2022 fra Morten Sigsgaard ansøgt om tilladelse til efter nedriv-
ning af et eksisterende sommerhus at opføre et nyt sommerhus med nedsivningsanlæg på matr.nr. 1c 
Andrup By, Kollerup, beliggende Grønnestrandsvej 203, Andrup, 9690 Fjerritslev.  

Fredningsnævnet efter besigtigelse af ejendommen den 30. maj 2022 udsat sagens behandling på 
yderligere oplysninger. Sagen blev udsat på fremsendelse af en nærmere beskrivelse af sandmile til 
et nedsivningsanlæg med eventuel nødvendig terrænregulering, en beskrivelse af garagen og en af-
klaring vedrørende ejendommens vinduespartier. Efterfølgende har ejeren anmodet om tilladelse til 
at opsætte et solcelleanlæg. 

Efter modtagelse af supplerende oplysninger har fredningsnævnet besluttet at meddele dispensation. 
Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 1. november 1972 om fredning af arealer 
ved Grønnestrand, der er en tilstandsfredning med bestemmelser om, at der ikke må foretages nogen 
form for bebyggelse, hverken midlertidig eller vedvarende. Vedrørende sommerhuse er særligt anført, 
at ombygninger og mindre udvidelser af eksisterende sommerhuse kan foretages med tilladelse fra 
fredningsnævnet, der også kan tillade ombygning og udvidelse af eksisterende pensionater. 

Det er oplyst, at det eksisterende sommerhus har et grundareal på ca. 70 m2 (55m2 bolig og 15 m2 
carport). En eksisterende kælder ønskes bevaret. Det nye sommerhus har et grundareal på 64 m2 og 
en udnyttet tagetage på 34 m2. Derudover ønskes et nyt udhus på 15 m2. Udvidelsen af grundarealet 
skyldes tidssvarende isolering med 4,89 m2 og badeværelse med 3,75 m2. Husets højde øges med 40 
cm. Det nye sommerhus opføres i træ og med tagpap. 

Miljøstyrelsen har i mail af 6. maj 2022 oplyst, at man ikke yderligere bemærkninger i forhold til de, 
der er fremkommet til nævnet, og har henvist til fredningens punkt 3, side 80, der har bestemmelse 
om fredningsnævnets censurbeføjelse ved ombygninger og udvidelse af eksisterende sommerhuse. 

Besigtigelse 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 30. maj 2022. I besigtigelsen 
deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem 
Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Jane Koller. For Jammerbugt Kommune mødte 
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Majken Imer og Margrethe Heilskov. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Mariann Sten-
holm. For Netselskabet N1 mødte Jens Mose Pedersen. Ejeren Morten Sigsgaard og hans mor, Anne 
Marie Sigsgaard, var mødt tillige med arkitekt Henrik Reitzel. Tømrerfirmaet Granly var repræsen-
teret ved Peter Jakobsen og Jeppe Kjeldsen. 

Ejeren påviste ejendommen og carport. 

Danmarks Naturfredningsforening havde ingen bemærkninger til nedrivning af det eksisterende som-
merhus, og heller ikke til opførelse af et nyt og 40 cm højere. Derimod kunne man af hensyn til 
refleksvirkning ikke acceptere ovenlysvinduerne – dog måske på den tagflade, der vender bort fra 
vejen – og det store vinduesparti mod havet. Dér bør være mindre vinduespartier, som kan skjules 
ved skodder, når huset ikke er beboet. Danmarks Naturfredningsforening vil fremsende kendte fortil-
fælde på afgørelser i lignende tilfælde.  

Terrænændring og placering af mile: 

 
Sagen blev herefter udsat på nye oplysninger. 

Supplerende oplysninger 

Entreprenørfirmaet Granly A/S har den 2. juni 2022 fremsendt oplysninger om, hvilke metoder man 
tænker sig at anvende ved nedrivning og genopførelse af nyt sommerhus: 

Ny sokkel omkring eksisterende sokkel: 

Udgraves med lille bobcat og minigraver og holdes inden for græsarealet omkring eksisterende sok-
kel. 

Støbning af sokkel 

Beton pumpes ind fra eksisterede grusvej til den nye sokkel. 

Materialer lager: 

Tænkes placeret ved eksisterende carport/sti og børes ind i byggefeltet. 

Nedrivning af eksisterende hus: 

Udføres efter sammen principper som nyopførelse af huset. Bæres ud til container, der placeres på 
eksisterende grusvej. 
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Opførelse af træskelet huset: 

Elementer køres fra værksted til eksisterende grusvej, hvorfra elementerne bæres ind til sokkel og 
opstilles.  

Der skal således ikke ske køremæssig transport af eksisterende vej til byggefeltet. 

Repræsentant for Dansk Naturfredningsforening 

Oplyste på mødet, at man var imod de 6 placerede ovenlysvinduer af frygt for genskin og ønskede 
vinduer i nordgavl begrænset og monteret med skodder. 

Sideløbende med mødet oplyste repræsentant fra Dansk Naturfredningsforening, at hun kunne accep-
tere, at der i tagflade mod vest kunne tilladelse 3 stk. ovenlysvinduer. 

Arkitekt har undersøgt om det evt. var muligt at montere skodder. 

Velux kan levere ”rulleskodder”, som kan være en mulighed at montere. 

I nordgavl (mod vandet) foreslås at reducere det eksisterende store vindue med nogle mindre vinduer 
(se vedlagte bilag 1) 

Repræsentant for Dansk Naturfredningsforening lovede på mødet at køre forbi vejen langs vandet ( 
Frederik den 7. Vej) for at se, om der er blændingsproblemer fra nordgavl. 

Men i og med at gavlfacade vender mod nord og huset ligger langt fra Frederik den 7. Vej langs 
vandet vil gene for sollys ikke være en belastning. 

Bygherre ønsker 

På mødet drøftes om evt. mulighed for opsætning af mindre solcelleanlæg i lighed med solceller 
placeret på Feriecenter, Grønnestrandsvej 207. 

Der ansøges hermed om opstilling af et mindre solcelleanlæg placeret på tagflader mod øst/syd. 

Anlægget udføres af monikrystallinske solceller, der er helt sorte (som tagfladen). 

Septiktanken nedgraves øst for bygningen, og nedsivningen nedgraves vest for gangstien til bygnin-
gen. Selve gravearbejdet udføres med en lille minigraver, og tilkørslen af grus foretages med en lille 
minilæsser. 

For at skåne terrænet bliver trykrøret fra septiktanken over til nedsivningen udført via underboring, 
hvorved strækningen ikke skal graves op. 

For ikke at ødelægge terrænet i forbindelse med opgravningen til nedsivningsanlægget, lægges der 
bløde plastikplader ud. Dem, der ligges vest for renden, er til at ligge de opgravede marhalmtørv på, 
mens dem øst for renden er til jord. Arbejdet vil blive udført i løbet af 1-2 dage, og pladerne ligger 
der kun, så længe det er nødvendigt. 

Forsyningsledningerne til vand og strøm fra asfalten og ned til indkørslen kan nedpløjes i vejen (op-
gravningsfri) Fra indkørslen og ind i bygningen kan det etableres via underboring, hvorved stræknin-
gen ikke skal graves op. 

…”. 

Tagfladen for solceller er ifølge telefonisk aftale den 6. oktober 2022 ændret til på tagflader mod 
nord-øst. 
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Fredningsnævnet har telefonisk kontaktet Danmarks Naturfredningsforening, som kan acceptere sol-
celler i tagfladen mod nord-øst og med ikke reflekterende materialer. 

Jammerbugt Kommune har den 12. september 2022 fremsendt dels revideret ansøgningsmateriale, 
dateret 2. juni 2022 og gengivet ovenfor, dels ny naturvurdering: 

”… 

Der er indkommet nye oplysninger om anlægsmetoder og derfor denne nye naturvurdering. Den om-
handlende matrikel er beliggende i Natura 2000 området N13 Svinkløv Klitplantage og Grønne 
Strand og indenfor fredningen Grønnestrand. Derudover er der registreret beskyttet hede efter natur-
beskyttelsesloven § 3.  

Vurdering i forhold til Natura 2000 og beskyttet natur:  

Matrikel 1c Andrup By, Kollerup ligger i habitatområde H13 og der er i en mosaik registreret føl-
gende habitatnaturtyper - 2130* Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsvær-
klit), 2140* Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) og 2250* Kystklitter med enebær. Alle 
naturtyper er vurderet til at være i god naturtilstand.  

Matriklen er ligeledes registreret som beskyttet hede efter naturbeskyttelseslovens §3. Kommunen 
har besigtiget matriklen med særligt henblik på vurdering af arealet hvor der ønskes etableret nedsiv-
ningsanlæg samt mulighederne for nedrivning af eksisterende og opførelse af ny bygning. Pga. nye 
isoleringskrav bygges der udenfor eksisterende sokkel.  

Det er kommunens vurdering, at selve nedsivningsanlægget og den efterfølgende drift ikke har en 
betydning for opnåelse af gunstig bevaringsstatus på de registrerede habitatnaturtyper eller at det vil 
forårsage en varig tilstandsændring af beskyttet hede.  

Kommunen vurderer ligeledes ikke, at selve etableringen af nedsivningsanlægget og nedrivning- samt 
opførelse af nyt hus, ved anvendelse af de beskrevne metoder, se bilag 1 (uddybet ansøgning af 2. 
juni 2022), vil have negativ indvirkning på de registrerede habitatnaturtyper eller forårsage en varig 
tilstandsændring af den beskyttede hede.  

Etableringen, som beskrevet i bilag 1, vurderes ikke at medføre en væsentlig ændring af terrænet 
til/fra og omkring huset. Arbejdsplads og anlægsarbejde vurderes ikke at medføre varige terræn- eller 
tilstandsændringer for kortlagt habitatnatur eller §3 beskyttet hede. Billeder fra området – se bilag 2.  

Jammerbugt Kommune vurderer at etableringen af nedsivningsanlægget er dispensationskrævende 
ift. naturbeskyttelseslovens §3, da det vil forårsage en midlertidig tilstandsændring.  

Kommunen er indstillet på at give dispensationen. Kommunen vil stille vilkår i dispensationen, her-
under at det skitserede trace i uddybet ansøgning (bilag 1) skal følges, samt vilkår der skal sikre hurtig 
reetablering af vegetationen. Med de stillede vilkår vurderes påvirkningen at være af midlertidig ka-
rakter. Klithede vegetationen på det givne areal er bestående af primært græsser og det vurderes at 
vegetationen hurtigt kan genetablere sig.  

Forventede vilkår:  

 Det skitserede trace i den uddybede ansøgning af 2. juni 2022 skal følges. (bilag 1)  

 Overjorden, tørven med eksisterende hede vegetation, afgraves og gemmes for at kunne ligges til-
bage efter endt arbejde.  
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 Der må ikke udføres terrænreguleringer. Terrænet skal således fremstå uændret efter endt gravear-
bejde. Nedrivning af eksisterende samt opførelse af nyt hus, jf. beskrevet metode bilag 1, vurderes 
ikke at være dispensationskrævende.  

Vurdering ift. arter:  

Kommunen er forpligtiget til at tage hensyn til levesteder for bestemte dyrearter optaget på Habitat-
direktivets bilag IV. De berørte arealer er beliggende i et område, hvor der kan være forekomst af 
vandflagermus, strandtudse, stor vandsalamander, spidssnudet frø og markfirben. Hertil er odder på 
udpegningsgrundlaget for det pågældende Natura 2000-område. Kommunen har på de omhandlende 
arealer ikke kendskab til forekomst af bilag IV arter, fredede arter eller rødlistede arter.  

Kommunen vurderer ikke, at der vil være en betydelig effekt på de omkringliggende naturarealer ved 
etablering af nedsivningsanlæg hvis de skitserede vilkår overholdes.  

Hertil sker påvirkningen kortvarigt, og de berørte arealer efterlades uden væsentlige fysiske ændrin-
ger. Således vurderes der samlet set ikke at ske hverken direkte påvirkning af ovennævnte arter eller 
deres levesteder.  

Vurdering i forhold til fredningen:  

Den pågældende ejendom er omfattet af fredningen af Grønnestrand Reg. nr.: 05132.00 af 1972. Det 
fremgår af kendelsens §1 at ”Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, og der må som følge 
heraf ikke uden fredningsnævnets tilladelse foretages afgravning, opfyldning eller planering”  

Endvidere af §3 ”Ombygninger og mindre udvidelser af eksisterende sommerhuse kan foretages med 

tilladelse af fredningsnævnet”  

Der er ansøgt om etablering af nedsivningsanlæg samt nedrivning af eksisterende bebyggelse og op-
førelse af en tilsvarende ny bebyggelse. Jammerbugt Kommune er af den opfattelse at de ønskede 
anlæg vil medføre graveaktivitet i anlægsfasen og at de dermed er i strid med fredningskendelsen. 
Kommunen vurderer derfor at fredningsnævnet skal godkende etablering af nedsivningsanlæg samt 
den ønskede ændring af den eksisterende bygning.  

Med den rette anlægsmetode og reetablering vil der forholdsvis hurtigt kunne indfinde sig en naturlig 
vegetation. Derefter vil der ikke være efterladt synlige elementer i landskabet.  

Den ansøgte udvidelse af den eksisterende bygning er begrundet i ændrede krav til isolering. Forudsat 
at en ny bygning ikke adskiller sig væsentlig fra den eksisterende mht. højde, materiale og farvevalg 
anser Jammerbugt Kommune ændringerne i forhold til den eksisterende bygning for værende en min-
dre udvidelse.  

Jammerbugt Kommune anbefaler, at der meddeles dispensation under hensyntagen til naturen på ste-
det til etablering af nedsivningsanlæg.  

Etableringen, som beskrevet i bilag 1, vurderes ikke at medføre en væsentlig ændring af terrænet 
til/fra og omkring huset. Arbejdsplads og anlægsarbejde vurderes ikke at medføre varige terræn- eller 
tilstandsændringer  

Jammerbugt Kommune anbefaler følgende vilkår i forhold til etablering af nedsivningsanlæg:  

 Det skitserede trace i den uddybede ansøgning af 2. juni 2022 skal følges. (bilag 1)  
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 Overjorden, tørven med eksisterende hede vegetation, afgraves og gemmes for at kunne ligges til-
bage efter endt arbejde.  

 Der må ikke udføres terrænreguleringer. Terrænet skal således fremstå uændret efter endt gravear-
bejde 

…”. 

 
Ovenfor ses den tagflade, der påtænkes anvendt til placering af solceller. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Grønnestrand 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 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.  
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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 nu fremsendte oplysninger om størrelsen på det nye som-
merhus, arbejdets omfang og valg af materialer under hensyntagen til den omgivende natur meddele 
dispensation til nedrivning af det eksisterende sommerhus og opførelsen af det nye sommerhus. Det 
er et vilkår, at de 3 ovenlysvinduer i tagfladen mod vest og vinduet på 1. sal i gavl mod nord monteres 
med rulleskodder. Endvidere meddeles der dispensation til såvel etablering af den beskrevne mile 
som til opsætning af et solcelleanlæg på den nord-østvendte tagflade i et ikke-reflekterende materiale 
i sorte farver. Ved etableringen af den omhandlede sandmile til nedsivningsanlægget skal der forhol-
des som beskrevet af Jammerbugt Kommune.  

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.  
 
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 
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forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 
behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-
udkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

Med venlig hilsen 

 
Niels Bjerre 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard, 
2. Jane Koller, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Jammerbugt Kommune, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Jammerbugt, 
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest, 
12. Morten Sigsgaard, 
13. Netselskabet N1, att. Jens Mose Pedersen. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 3025 5459 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

Den 4. juli 2022 

Jammerbugt Kommune 

 

FN-NJN-59-2021: Nedsivningsanlæg på Telefondalen 64, Fjerritslev. 

Fredningsnævnet har den 16. november 2021 fra Jammerbugt Kommune modtaget ansøgning om 

tilladelse til at udskifte eksisterende nedsivningsanlæg på matr.nr. 13c Andrup By, Kollerup, der ejes 

af Annemette Sørensen, beliggende Telefondalen 64, 9690 Fjerritslev. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation. Begrun-

delse for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 1. november 1972 om fredning af 

arealer ved Grønnestrand, der er en tilstandsfredning med bestemmelse om, at der ikke uden fred-

ningsnævnets tilladelse må foretages afgravning, opfyldning eller planering. 

 

Jammerbugt Kommune har om projektets placering og udformning oplyst: 

 

Jammerbugt Kommune har i mail af 1. maj 2022 om Natura 2000- og Habitatområde oplyst, at 

”… 

Projektområdet er umiddelbart grænsende til arealer omfattet af Natura 2000 område nr.13 – Svinkløv 

Klitplantage og Grønnestrand, men beliggende netop udenfor denne afgrænsning. Naturen på arealet 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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er dog funktionelt sammenhængende med tilstødende kortlagte habitatnaturtyper indenfor Natura 

2000 afgrænsningen, og vurderes at have karakter af habitatnaturtyperne; klithede* (2140) og ene-

bærklit* (2250). Det ansøgte vurderes ikke direkte at påvirke udpegningsgrundlaget for nærværende 

Natura 2000 område.  

Forholdet til fredede, sjældne eller særlige arter, herunder arter omfattet af habitatdirektivets bilag 4: 

- Jammerbugt kommune har ikke kendskab til forekomst af særligt opmærksomhedskrævende arter 

indenfor projektområdets afgræsning, herunder er der ikke kendskab til eventuel forekomst af arter 

omfattet af habitatdirektivets bilag 4 

…”. 

Miljøstyrelsen har i mail af 24. maj 2022 ikke haft supplerende bemærkninger. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 15. juni 2022. I besigtigel-

sen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre og det kommunalt udpegede med-

lem Jane Koller. Det ministerielt udpegede medlem Tage Leegaard var forhindret i at deltage, men 

har efterfølgende deltaget i votering i sagen. For Jammerbugt Kommune mødte Jette Vestergaard og 

Allan Nielsen. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Otto Kjær. Ejeren var mødt sammen 

med firmaet Granly v/ Peter Jakobsen og Jeppe Kjeldsen. 

Jammerbugt Kommune bemærkede, at placeringen af det nye nedsivningsanlæg med septiktank og 

sivdræn bør ændres, således at man undgår en placering i et § 3 areal.  

Ejeren og de mødte repræsentanter for Granly foreslog en placering mod syd ud for gavlen på hoved-

huset. Med en sådan placering kan anlægget etableres med en meget begrænset terrænregulering.  

Ingen havde bemærkninger herimod. 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

Fredningen af arealer ved Grønnestrand betyder, at det ansøgte projekt kræver fredningsnævnets di-

spensation 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 an-

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

arter, som området er udpeget for. 

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

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

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

stadier. 

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

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller stk. 3. 

På baggrund af de nye oplysninger om den påtænkte placering af anlægget med en begrænset terræn-

regulering kan fredningsnævnet meddele dispensation til det ansøgte. 
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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.naevnenes-

hus.dk. 

 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet 

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarekla-

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

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

 

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

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

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

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

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 

afgørelsesudkast i partshøring. 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
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En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen 

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

 

 

Med venlig hilsen 

 
Niels Bjerre 

 

Denne afgørelse sendes til: 

 

1. Tage Leegaard, 

2. Jane Koller, 

3. Miljøstyrelsen, 

4. Jammerbugt Kommune, sagsnr. 06.01.05-P19-146-21, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Jammerbugt, 

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

10. Friluftsrådet, centralt, 

11. Friluftsrådet, kreds Nordvest, 

12. Annemette Sørensen.  
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