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og ager.

Fredet Fredningsnævnets kendelse af 1/8 1972,
OF...v: ..l.%...t -73

• Form&1 Bevarelse af landskabets æstetiske værdi.

•• tndhold Arealerne skal bevares i deres nuværende
tilstand. Ingen bebyggelse eller campering,
Ingen yderligere opdyrkning. Hedear~alerne
må plejes af fredni~gsplanudvalge~. Tilla-
delse til etablering af s~ier og P-pladser.

Matlnr. 2g, 2.1, 2k, 21, 2.::l, 590, 5b, 6E,. 7§., B2, 8b, 9~, 10, 12::'1.,12.2., 12~,
alle Den sydlige del af Ulfborg sogn.

Ejer. Privat.

• P&taleret

Fcnr. ;:o • 'lO'.,.."\ .- 117/1966. J. nr. 123-09-97 -66.
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• År 1973, den 20.december , efs2gie Overfredningsnævnet
følgende

k e n d e l s e
i sag (Oin.nr. 2161/72) Sdr. Vosborg
hede, Ulfborg sogn.

I den af fredningsn~v~et for ~i~gL30ing ~3tS frednings-
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Ved skrivelse af 8. marts 1966 begærede fredningsplanudvaJ-
get for Ribe og Ringkøbing amter fredningssag rejst for 2 af-
gr.ænsede områder med et areal på ca. 298 ha beliggende i den syc-
lige del af Ulfborg sogn i tilsiutning til statens urfuglereser-
vat på Sdr. Vosborg hede og den fredede hede under Straasø plan-
tage.

Det nordlige område er næsten på alle sider omgivet af stats-
skovvæsenets arealer og statens urfuglereservat. Kun mod vest
grænser det op til en privat ejet fredskovsplantage. Området» der
ligger som en i det væsentlige opdyrket enklave omgivet af plan-
tager og hedestrækninger, er meget højt beliggende i forhold til
arealerne mod syd, vest og nord, med det højeste punkt i kote
56,3 m, hvorfor man har en særdeles god udsigt fra næsten alle
veje i området. Især er udsigten hen over urfuglereservatet mod
sydvest ganske enestående. Med god sigtbarhed har man mulighed
for at se Vesterhavet, som ligger 20-25 km borte. Landskabeligt
udgør det dyrkede område en meget fin kontrast til plantagerne
og hedestrækningerne, og det vil være af overordentlig stor æste-
tisk betydning, om et sådant område fortsat lawrunebestå som åbent
landbrugs- og hedeareal uden mere beplantning end allerede fore-
taget og uden anden bebyggelse end den på stedet naturligt hjem-
mehørende.

Fra det nordlige område kommer man til det sydlige ved at
passere statens urfuglereservat på Sdr. Vosborg hede og den fre-
dede hede under Straasø plantage, tilhørende statsskovvæsenet.
Grænsen mellem det således allerede fredede område og det sydlige
område er ikke naturligt bestemt, idet arealet mellem det alle-
rede fredede område og den offentlige vej fra Ulfborg over Filsø
til Vind landskabeligt er en fortsættelse af det fredede område,
således at det område, som allerede er fredet, og det sydlige
område, som foreslås fredet, tilsammen udgør et meget særpræget
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og karakteristisk landskab, som er stærkt kuperet og består af
tilgroede småklitter med spredt bevoksning af selvsåede fyr og
enebær.

Reservatrådet har 1 anledning af et andragende om udstykning
af et areal, der grænsede op til urfuglereservatet, udtalt, at
Sdr. Vosborg hede med de omliggende for størsteparten statsejede
områder er langt den vigtigste Yngleplads for urfugle her i lan-
det, og at der derfor ikke kunne være tvivl om, at en randbebyg-
geIse med sommerhuse langs reservatets grænser kunne komme til at
nedsætte reservatets værdi.

Danmarks Naturfredningsforening har i slcrivelse af 14. juni

1966 udtalt, at.man varmt kunne støtte den rejste fredningssag.
Efter bekendtgørelse af fredningsbegæringen i Statstidende

den 5. april 1967 og i de lokale blade afholdtes den 17. s.m.
efter behørig indvarsling af alle interesserede møde i sagen og
i forbindelse hermed foretoges besigtigelse.

På mødet blev der fra lodsejerne fremsat en del kritiske be-
mærkninger til fredningen og indholdet af den ønskede servitut.

Danmarks Naturfredningsforening og Naturfredningsrådet anbe-
falede fredningsforsJaget blandt andet af hensYn til urfuglene,
idet det oplystes, at bestanden i området ved Straasø, Vind og
Ulfborg var på ca. 40 stk., og at bestanden ikke tåler megen mod-
gang, hvorfor det er vigtigt, at hedearealerne plejes.

Statsskovrider V. Johansen, Ulfborg, anbefalede ligeledes,
at fredningssagen fremmedes og oplyste, at der på statens reser-
vater var ca. lo urfuglepar.

En lokal gårdejer udtalte, at antallet af urfugle var gået
stærkt tilbage i årenes løb.

Fra fredningsplanudvalgets side er derhos under sagens gang
fremhævet, at de to områder, der foreslås fredet, sammen med ur-
fuglereservatet og den fredede hede udgør et meget særpræget og
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snnUet vest jydsk landskab, som er centralt beliggende i det område
mellem Holstebro og Ringkøbing~ som på grund af dets landskabs-
værdier bør udgøre en af landets fremtidige store naturparker.

Efter at fredningsplanudvalget i forståelse med Danmarks Na-
turfredningsforening havde omarbejdet fredningsbegæringen~ såvel
med hensyn til omfang som indhold~ hvilket meddeltes nævnet ved
skrivelse af 21. april 1972, afholdtes den 26. juni s. år nyt
møde, i sagen.

Herefter og efter det på mødet passerede vedrører den ende-
lige påstand helt eller delvis følgende matr.nr. i den sydlige
del, Ulfborg sogn: 5b, 6b, 7a, 9a, 5a, 8a, 10, 8b, 2g~ 2~~ l2~~

... Q ........ ......... -..... ...,..,. '-··208 ,,,,,,,,"

l2~, l2~, 2A~ 2k og 21 af areal ialt ca. iX« ha, hvoraf ca. 136
ha er omfattet af fredningslovens skovbyggeliniebestemmelser.

Samtlige lodsejere har principalt protesteret mod fredningen,
subsidiært påstået sig tilkendt erstatning.

Da nævnet finder, at der l<nytter sig store fredningsmæssige
interesser til det af fredningspåstanden omfattede område, be-
stemmes det, at de på vedlagte kort angivne arealer i den sydlige
del af Ulfborg sogn i medfør af 0 l i den dagældende fredningslov
(lovbkg. 194/1961) fredes mod erstatning og underkastes følgende
bestemmelser:

.,e

.e

1. Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand og må ikke
yderligere beplantes~ opdyrkes~ planeres, afgraves eller opfyl-
des. Dog må matr. nr. 5Q tilplantes.

2. Arealerne må ikke bebygges, og der må ikke opsættes boder~
master eller andre indretninger, der kan virke skæmmende i
landskabet. Ej heller må der på arealerne anbringes camping-
vogne, telte eller andre til beboelse egnede indretninger •

3. Arealerne må ikke anvendes til oplags- eller affald3pladser,
herunder "bilkirkegården.

4. Lyngbevoksede arealer må ikke opdyrkes eller tilplantes, lige-
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som de ikke må gødes eller tilsås med kulturplanter. Der meddeles
fredningsplanudvalget for Ringkjøbing amt adgang til at fjerne be-
voksninger på arealer, der hovedsageligt er lyngbevoksede,og til at
foretage andre passende foranstaltninger for at bibeholde eller re-
tablere arealernes præg af åbne lyngarealer. Denne arealpleje skal
ske uden udgift for ejerne, som skal have tilbudt det borthuggede
materiale.

5. Ejendommehe underg1ves vedvarende tilsyn af statens tilsyn med de
private skove i amtet, således at hugst kun må ske i overensstem-
melse med tilsynets anvisninger.

6. Opdyrkede arealer må fortsat dyrkes. Læskure for kreaturer kan op-
stilles efter forud indhentet samtykke fra fredningsnævnet. Eksiste-
rende læbælter må bevares og nye må etableres med de påtaleberetti-
gedes tilladelse. Fredningen skal heller ikke være til hinder for,
at der i umiddelbar tilknytning til allerede bestående landbrugsbyg-
ninger opføres nye bygninger eller foretages om- eller tilbygninger
på eksisterende bygninger på betingelse af, at nybyggeri eller om-
eller tilbygninger, der væsentligt ændrer bygningernes ydre fremtræ-
den, ikke påbegyndes, forinden byggeriets placering og udseende er
godkendt af fredningsnævnet, og tilladelse til opførelse af de
nævnte nybygninger kan nægtes, såfremt disse ikke tjener rimelige
landbrugs økonomi ske formål •

7. Fredningen skal ikke være til hinder for, at der efter aftale mel-
lem fredningsmyndighederne og lodsejerne foretages udbygning af
stier og anlæg af parkeringspladser.

Vedrørende erstatningsspørgsmålet bemærlces, at der fra ejernes
side er rejst krav om erstatning på 2.000,- kr. pr. ha hedejord og på
1.000 - 1.600 kr. pr. ha for fredning af anden jord.

Nævnet finder,at erstatningen for fredning af hede jord bør ansæt-
tes til 1.500,- kr.pr.ha og for de øvrige arealer til 600,- kr.pr. ha.

Erstatningsspørgsmålet afgøres herefter som i nedennævnte lods-
ejerfortegnelse anført.
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Ejernavn og matr.nr.Den sydlige del,
Ulfborg sogn
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Areal
ialt ha
(heraf om-fattet af
skovbygge-
liniebe-
stemmelse)

Hede-arealer
Andre
arealer

Tilkendt erstatnin~

6.

8.

9.

l. Aksel Damgaard, Kirke-
vænget 16, 2500 Valby,
5b, 6b, 7~,9~

2. Jens Brøde Jeppesen,
Lystlund, 6990 Ulfborg,
del af 5!!

3. fru Anna ørts, Lille-
lund, 6990 Ulfborg,
8~, lo

4. fru Johanne E. Rohde
Hansen, Bramsvej l,
6990 Ulfborg,
8b

Tage Madsen, Filsø pr.
6990 Ulfborg,
del af' 2g

57,9(51,5)

58,6
(19,3)

23,5(21,9)

5,0(5,0)

1,6
(1,6)

Hans Hu1tfeld Jensen, 11,9
Filsø pr. 6990 Ulfborg, (11,8)
2!!,l2~
Peter Lillelund, Filsø- 17,5
gaard pr. 6990 Ulfborg, (2,0)
del af l2a
Aage Lillelund, Filsø 11,8
pr. 6990 Ulfborg, (5,0)
del af l2d

Frederik Filsø, øster 20,3
F1lsø pr. 6990 Ulfborg, (20,3)
dele af 21, 2k, 21

0,0
57,9

8,6
50,0

0,4
23,1

0,0
5,0

0,0
1,6

6,0
5,9

12,3
5,2

7,24,6

7,6
12,7

34.740,- 34.740,-

12.900,-
30.000,- 42.900,-

600,-
13.860,- 14.460,-

3.000,- 3.000,-

960,- 960,-

9.000,-
3.540,- 12.540,-

18.450,-
3.120,- 21.570,-

10.800,-
2.760,- 13.560,-

11.400,-
7.620,- 19.020,-

162.750,-----------
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Der er af enkelte panthavere fremsat krav om andel i erstat-
ningen.

Da nævnet ikke finder, at fredningen vil forringe panthavernes
stilling, vil erstatningerne være at udbetale til ejerne.

Erstatningsbeløbene vil være at forrente med l % over National-
bankens diskonto fra kendeIsens dato og at udrede med ~ af stats-
kassen og * af Ringkjøbing amtsråd.

Kendelsen tinglyses på de berørte ejendomme.
Kendelsen skal af nævnet forelægges for Overfredningsnævnet,

men de lodsejere eller øvrige interesserede, der vil påstå kendel-
sen ændret, skal tillige selv inden 4 uger efter kendeIsens modta-
gelse indbringe den for Overfredningsnævnet~ Nyropsgade 224, Køben-
havn \r.

T h i b e s t e m m e s :
De i foranstående fortegnelse anførte og på vedlagte kort vi-

ste arealer af ejendommene matr. nrne. 5b, 6R, 7~, 9~, 5~~ 8~, lo,
8Q, 2g, 2~, l2~, l2~, l2d, 2!, 2~ og 21 i den sydlige del, Ulfborg

208sogn, af areal ialt ca. ~ ha, fredes i overensstemmelse med det
ovenfor anførte. I erstatning udbetales til ejerne de anførte be-
løb ialt 162.750,- kr. med renter som ovenfor bestemt fra lcendel-

tt sens dato til betaling sker.

.e

.e
.J

Erstatningen udredes af statskassen med ~ og Rinekjøbing amts-
råd med 5t.

Nøller Nielsen Ths. Andersen Jens Andersen

cfr. ~ Iq- lp.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
FREDNINGSNÆVNET FOn RINGKOBING AI1TS FREDNINGSlææDS .

Høller Nielsen
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t,e
De~~e kendelse, hvoraf påanke tilOverfredningsnævnet

ikke har fundet sted, er forelagt nævnet til godkendelse i medfør
af § 19, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 194 af 16. juni 1961 om
na turfredning •

Overfredningsnævnet har den 3/7 1973 foretaget besigtigel-
se af det fredede og herunder forhandlet med de fleste af ejerne
samt med repræsentanter for fredningsmyndighederne, direktoratet
for statsskovbruget og Ulfborg-Vemb kommune.

Overfredningsnævnet har herefter besluttet at godkende den
af fredningsnævnet for Ringkøbing amts fredningskreds ved kendelse
af 1/8 1972 gennemførte fredning for så vid t angår d.ennes afgræns-
ning og indhold, ligesom Overfredningsnævnet efter omstændighederne
kan tiltræde de tilkendte erstatningsbeløb. Overfredningsnævnet har
dog for så vidt angår den under lb.nr. 9 opførte ejendom, dele af
matr.nr. 2 i, 2 1, 2 ~ sydlige del, Ulfborg sogn, besluttet at for-
høje erstatningen takstmæssig med kr. 900.- til ialt 19.920 kr.
under hensyn til, at det som hede opførte areal er ca. l ha større
end angivet i fredningsnævnets kendelse. Endvidere ændres i bestem-

.e melsen i § 6, 2. pkt. om etablering af læbælter ordene "de påtale-
berettigedes tilladelse" til Itfredningsnævnets tilladelse."

Iøvrigt.

Vedr. lb.nr. 2. Det bemærkes, at ejendommen matr.nr. 5 ~ sydlige
del, Ulfborg sogn, ved skøde, tinglyst den 11/8 1972, er overdraget
til Bjarne Christensen og Aksel Andersen. Ifølge overenskomst mel-
lem parterne er sælgeren berettiget til forlods 5.000 kr. af er-
statningen, medens resten deles med halvdelen til sælgeren og
halvdelen til køberne.
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Vedr. lb.nr. 4, matr.nr. 8 b sydlig del, Ulfborg soen.
Den i nævnskendelsen opførte ejer er under fredningssagen afgået
ved døden, og boet er overtaget til privat skifte.

løvrigt vil den forelagte kendelse være at stadfæste.
Et kort nr. 11-101 udvisende det fredede areal, der ialt

andrager ca. 208 ha, er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e ro ro e s:

Den af fredningsnævnet for Ringkøbing amts frednings-
kreds den 1/8 1972 afsagte kendelse om fredning af arealer ved
Sdr. Vosborg hede, Ulfborg sogn, stadfæstes med de af det foranstå-
ende følgende ændringer.

l.

2a.

2b.

3.

4.

5.

.e 6.

,,

Erstatningerne, der alle er udbetalt, udgør følgende beløb:
Aksel Damgaard c/o revisor Kaj Rasm~ssen,
Vesterbrogade 57,
1620 København V.

34.740 kr.

Jens Brøde Jeppesen,
Sdr. Troelstrup,
7490 Au1um.

23.950 kr.

Bjarne Christensen og
Aksel Andersen,
Søndergade 96,
7600 Struer.

18.950 II 42.900 "

Fru Anna 0rts,
Lillelund,
6990 Ulfborg.

14.460 li

Fru Johanne E. Rohde Hansens arvinger
v/fru Elisabeth Rohde Jensen,
Lægård landbrugsskole,
7500 Holstebro.

3.000 11

Tage Madsen,
Filsø,
6990 Ulfborg.

960 II

Hans Huitfeld Jensen,
1"i1sø,
6990 Ulfborg.

12.540 "
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7. Peter Lillelund,
Filsøgaard,
6990 Ulfborg.

21.570 kr.

8. Aage Lillelund,
Filsø,
6990 Ulfborg.

13.560 lt

9. Frederik Filsø,
øster Filsø,
6990 Ulfborg.

19.920 tf

163.650 kr.

Af erstatningsbeløbet, 163.650 kr., der forrentes med
9 % p.a. fra den 1/8 1972 til anvisning sker, udredes 3/4 af
statskassen og 1/4 af Ringkøbing amtskommune.

Udskriftens rigtighed bekræftes.

G. Hermann

.1

kh.
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U d s k r i f t

af

protokollen for fredningsnævnet for Ringkøbing amts fredningskreds.

År 1972 den l.august blev i sagen:

R.A.F. 117/1966 Sag angående fredning af arealer ved
Sdr. Vosborg hede, Ulfborg sogn,

afsagt sålydende

k e n d e l s e

CITERET FULDT UD I OFN K AF 20/12 1973
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FREDNINGSPLANUDVALGET FOR RINGKJØSING AMT
I n. 123 -09-97- 66

AREALER AF Mål! 20000
DEN SYDLIGE DEL ~ J-.-M __ .P~',,--2j!6-.ll__

Ren",l Dalo 5'9n
ULFBORG SOGN

EJERFORHOLD

·e •••• •••• FREDNINGSGRÆNSE
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05566.00

Dispensationer i perioden: 25-11-1987 - 11-05-1994



FOR

FREDNINGSNÆVNET

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS

DOMMERKONTORFT TJ:LEFON 07321411

6950 RINGKØBING

Nævnet har d.d. tilskrevet landinspektørerne C.H. Knudsen & V. Brandt
Jensen, Bildtsvej 15, 6950 Ringkøbing, således:

"Vedrørende udstykning af matr.nr. 12a Den sydlige Del, Ulfborg, til-
hørende Peder Lillelund, Filsøvej l, 6990 Ulfborg.

Nævnet meddeler herved i henhold til nedenfor nævnte fredningskendel-
se den på ejendommen tinglyste overfredningskendelse af 20. december
1973 tilladelse til den ansøgte udstykning, hvorved pc. l agtes afhæn-
det til helårsbeboelse og pc. 2 afhændes til forening med- landbrugs-
ejendommen matr.nr. 2i m.fl. smst.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra
tilladeIsens meddelelse, jfr.naturfredningslovens 64a.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge eventu-
elle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for overfred-
ningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. ansøgeren
og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågæl-
dende klageberettigede.

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

d . "overfre nlngsnævnet.
Hvilket herved meddeles.

f. Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges.
Med venlig hilsen

p.n. .

s ~ -~
Ni sen ~

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.
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FREDNINGSNÆVNET
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FOR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS Ringkøbing, den 2 4 •
RAl'. 9/1988.

februar 1988.
DOMMFRJ-.ONTORl,T TI-I FI-()N 07 )2 14 II

6950 RINGKØBING

Nævnet har d.d. tilskrevet Hedeselskabet vi skovfoged Hans Huit-
feld Jensen, Filsøvej 2, 6990 Ulfborg, således:

"Vedrørende etablering af læhegn på matr.nr. 8~ og lo Den sydlige
Del, Ulfborg, tilhørende Christian Josephsen, Industriarealet 8,
6990 Ulfborg .

Efter en besigtigelse, hvori deltog nævnets medlemmer, repræsen-
tanter for Ringkjøbing amtskommunes fredningsafdeling, Danmarks
Naturfredningsforenings lokalkomite, Hedeselskabet og ejeren, med-
deler nævnet herved i medfør af naturfredningslovens § 34 og Over-
fredningsnævnets kendelse af 20. december 1973 om fredning af are-
aler ved Sdr. Vosborg hede, ~lfborg, lilladelse til plantning af-læhegn i overensstemmelse med det fremlagte kortmateriale, således
som det blev ændret under besigtigelsen.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år
fra tilladeisens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64a.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge
eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve .

Under besigtigelsen blev der fremsat en ansøgning om generel til-
ladelse til at beplante ovennævnte arealer med op til 25% i over-
ensstemmelse med lov om landbrugsejendomme § 7a, stk. 2 nr. l.

Nævnet skal herved meddele afslag på denne ansøgning.

Nævnet har ved meddelelsen af afslaget lagt vægt på, at det af ken-
delsen fremgår, at de fredede arealer skal bevares i deres nuværen-
de tilstand og ikke må yderligere beplantes, dog således at der af
fredningsnævnet kan meddeles tilladelse til etablering af nye læ-
bælter. En tilladelse af det ansøgte omfang vil derfor efter næv-
nets opfattelse indebære en egentlig delvis ophævelse af frednings-
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bestemmelserne, der er omfattet af naturfredningslovens § 34a,
idet tilladelsen vll overskride fredningsnævnets dispensations-
adgang efter naturfredningslovens § 34 og frednlngsbestemmel-
serne.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
over fredningsnævnet (adr.slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

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

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-I retholdes af overfredningsnævnet. "

Hvilket herved meddeles .

./. Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges.

Med venlig hilsen

e•

skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.
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Modtaget i
Sko\'-og Naturstyrelsen

. Nævnet har d.d. tilskrevet Vest jydsk Skovdyrkerforening, Engholmvej l,
7500 Holstebro, således:

"Vedrørende plantning af læhegn Rå matr.nr. 12~ Den sydlige Del, Ulf-
• borg, tilhørende Leo Jørgensen, Filsøvej 6, Torsted, 6990 Ulfborg.

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer deltog re-
præsentanter for Ringkjøbing Amtskommunes landskabsafdeling og Vest-
jydsk Skovdyrkerforening samt ejeren, meddeler nævnet herved i med-
før af naturfredningslovens § 34 tilladelse til det østlige ca. 50 m
lange hegn.

Nævnet meddeler derimod i medfør af samme bestemmelse afslag på det
vestlige hegn, idet dette hegn vil hindre det skrå indkig fra vest
over heden mod nord, og set fra øst vil hegnet bryde sammenhængen
mellem hedearealerne nord for Filsøvej.

• Tilladelsen til det ovennævnte østlige hegn bortfalder, såfremt den
ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeIsens meddelelse, jfr. natur-
fredningslovens § 64a.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge even-
tuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

,
Afgørelsen, der er truffet i medfør af lov nr. 9 af 3. januar'1992
om naturbeskyttelse § 104, stk. l, l. pkt., af det inden denne lovs
ikrafttrædelse eksisterende fredningsnævn, idet sagen var indqragt
for nævnet inden nævnte lovs ikrafttræden, kan efter denne lovs § 85,
jfr. § 87, indbringes for Naturklagenævnet, der afgør klager, der er
indgivet af miljøministeren eller indeholder spørgsmål, som efter det-
te nævns vurdering har meg/et væsentlig interesse i forhold til lovens.1 ..JI\",'
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formål, idet miljøministeren afgør andre klager.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, og klagen
indgives skriftligt til nærværende fredningsnævn på den ovenfor an-
førte adresse.

En tilladelse kan ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er kla-
ge iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klagemyndighe-
den bestemmer andet. "

Hvilket herved meddeles.

Med venlig hilsen
p • n • v •
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Løvojy-fg Nielsen

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.



REG.Nl 55bb .00
Mil jøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen• Kontor Reference Dato .Iournalnr

Landskab HJH 6. november 1992 SN 1211/11-0030

Vest jydsk skovdyrkerforening
Engholmvej 1
Boks 1245
7500 Holstebro

Vedr. plantning af læhegn på matr.nr. 12d Den sydlige Del,
Ulfborg, tilhørende Leo Jørgensen .•
Fredningsnævnet for Ringkøbing amts fredningskreds har den 18.
september 1992 truffet afgørelse i en sag om plantning af
læbælter på ovennævnte ejendom.

Denne afgørelse har De ved brev af 19. september påklaget til
Naturklagenævnet for så vidt angår afslaget til det vestlige af
to hegn og Deres klage er - som meddelt ved brev af 2. oktober -
videresendt til Skov- og Naturstyrelsen til afgørelse.

Skov- og Naturstyrelsen stadfæster hermed fredningsnævnets
afgørelse.

Arealet, som det pågældende læbælte ønskes plantet på, er et
landbrugsareal i udkanten af et af områderne omfattet af
overfredningsnævnets kendelse af 20. december 1973 om fredning af
arealer ved Sdr. Vosborg Hede. Det fremgår bl. a. af kendelsen,
der citerer og med ganske enkelte rettelser stadfæster frednings-
nævnets forudgående kendelse af 1. august 1972, at "eksisterende
læbæl ter må bevares og nye må etableres med fredningsnævnets
tilladelse" og i begrundelsen for rejsning af fredningssagen, at
"landskabeligt udgør det dyrkede område en meget fin kontrast til
plantagerne og hedestrækningerne, og det vil være af overordent-
lig stor æstetisk betydning, om et sådant område fortsat vil
kunne bestå som åbent..s-landbrugs- og hedeareal uden mere be-
plantning end allerede foretaget " .. 2

Postadresse Telefon Telex Telefax

Slotsmarken 13
2970 Hørsholm 45765376 21485 NATURE DK 45765477

•
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Styrelsen finder på denne baggrund, at netop det snævre indsyn
fra Filsøvej mod det fredede hedeareal gør det betænkeligt at
etablere det vestlige læhegn og finder ikke, at der i Deres anke
er fremkommet synspunkter, der giver anledning til at ændre
fredningsnævnets afgørelse, der er truffet efter besigtigelse og
efter indstilling fra Ringkøbing Amt.

Denne afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden
administrativ myndighed. Eventuel retssag til prøvelse af
afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder.

Med venlig hilsen

Jørgen Helk

Kopi:
Ringkøbing Amt (j.nr. 8-70-53-4-t79-1-92).
Ulfborg-Vemb Kommune.
Danmarks Naturfredningsforening.
Fredningsnævnet for Ringkøbing Amt (j.nr. 115/92 - nævnets
akter vedlagt) .



FOR RINGKJØBING AMT
Retten i Herning, 2. afdeling

Nygade 1-3, 7400 Herning
Tlf. 97 22 22 00• Herning, den 11. maj 1994

R.A.F. 21/94
Kurt Krarup
Paradis vej 5
6990 Ulfborg

Kurt Krarup, Paradis vej 5, 6990 Ulfborg, ansøger om tilladelse
til etablering af en 1.000 m2 stor dam på ejendommen matr. nr.
5 E., m. fl., Den sydlige Del, Ulfborg. - Overfredningsnævnets ken-
delse af 20. december 1973 - R.A.F. 117/66 - Sdr. Vosborg Hede.

•
Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer og lods-
ejerne deltog repræsentanter for Ringkøbing Amtskommune og Dan-
marks Natu~fredningsforening, meddeler nævnet i medfør af Natur-
beskyttelseslovens § 50 dispensation fra overfredningsnævnets
kendelse af 20. december 1973, pkt. 1, idet nævnet godkender
etablering af en dam som ansøgt på matr. nr. 6 ~. Det bemærkes,
at der herved ikke er taget stilling til en eventuel beplantning
omkring dammen, og at alene matr. nr. 5 E. må tilplantes ifølge
kendelsen. Eventuel beplantning i tilknytning til dammen forud-
sætter derfor en ny dispensationsansøgning til fredningsnævnet
fremsendt gennem Ringkjøbing amtskommune.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeIsens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2.• Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, .§ 85, jfr. § 87 in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, indbringes for Na-
turklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-
steren eller indeholder spørgsmål, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet
miljøministeren afgør andre klager.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er
.- klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klage-

myndigheden bestemmer andet.



•

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge
eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen

H. Stamp

/GRM



FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 
 

 
RETTEN I HERNING, 2. AFDELING 

Nygade 3, 7400 Herning 
Tlf. 97 22 22 00 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

 
Herning, den 23. september 2010 

FRD 16/2010 
Kristian Sloth 
Glarbjergvej 37, Lomborg 
7620 Lemvig 
 
 
 
 
 
Kristian Sloth, Glarbjergvej 37, Lomborg, 7620 Lemvig, ansøger om tilladelse til at rejse 
skov på matr. nr. 8 a, og 10, Den sydlige Del, Ulfborg, samt at etablere en sø på ca. 1600 
m² på matr. nr. 10, Den sydlige del, Ulfborg, beliggende Lystlundvej 15, 6990 Ulfborg. – 
R.A.F. 117/1966 – Sdr. Vosborg Hede. 
 
Efter en besigtigelse den 9. september 2010, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræ-
sentanter for Holstebro kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerfor-
bund, samt ansøgeren, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilla-
delse til det ansøgte, da hverken søen eller plantning af skoven findes at være i strid med 
fredningens formål. Nævnet har især lagt vægt på, at arealerne omkring det pågældende 
område er beplantet med nåletræsskov, ligesom området hverken er kuperet eller lyng-
klædt. Der er derfor ingen udsigt fra ejendommen, der lider skade af skoven. 
 
Tilladelsen gives på vilkår, at beplantningen sker med hjemmehørende arter og, at anvis-
ninger fra Holstebro kommune efterleves, navnlig så søen bliver paddevenlig. 
 
Området ligger i umiddelbar nærhed af habitatområde nr. 57, Sønder og Nørre Vosborg 
Hede. Miljøcenter Ringkøbing har i et brev af 9. juli 2010 til fredningsnævnet vurderet, at 
det ansøgte ikke har nogen negativ indvirkning på udpegningsgrundlaget.  
 
Fredningsnævnet er enigt i denne vurdering, hvorfor det findes forsvarligt at give tilladel-
sen på de beskrevne vilkår. 
 
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladelsens meddelelse, 
jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den 
dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet. 
 
Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den nedenfor anførte adresse. 
 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et 
gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, 
når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegyn-
de behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan 
findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk 



FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 
 

 
RETTEN I HERNING, 2. AFDELING 

Nygade 3, 7400 Herning 
Tlf. 97 22 22 00 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

 
Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. 
 
En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage iværksat, kan tilladel-
sen ikke udnyttes, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. 
 
Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge eventuelle andre tilladelser, 
som lovgivningen måtte kræve. 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Henrik S. Stamp 
 
 















FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 
 

 

 
RETTEN I HERNING 

Haraldsgade 28, 7400 Herning 
Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

                                                                                                                Herning, 15. maj 2017  

                                                                                                                              FN-MJV-02-2017 

Kristian Sloth 

sloth@e-postboks.dk 

 

 

 

 

Poul Jensen, HedeDanmark a/s ansøger på vegne Kristian Sloth om dispensation til at rejse skov 

bestående af hjemmehørende løvtræarter på matr. nr. 8a, Ulfborg, på adressen Lystlundvej 15, 6990 

Ulfborg. – R.A.F. 117/1966 – Sdr. Vosborg Hede. 

 

Efter en besigtigelse den 8. maj 2017, hvori foruden nævnet deltog Holstebro kommune, Danmarks 

Naturfredningsforening samt ansøgeren, skal fredningsnævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens 

§ 50 meddele, at der kan gives tilladelse til det ansøgte, da dette ikke findes at være i strid med 

fredningens formål. 

 

Nævnet har især lagt vægt på, at arealerne omkring det pågældende område er beplantet med 

nåletræsskov, ligesom området indeholder markante punkter med udsigt eller er lyngklædt. Der er 

derfor ingen udsigt fra ejendommen, der lider skade af skoven. 

 

Tilladelsen gives på vilkår,  

 at beplantningen sker med hjemmehørende arter, 

 at der bevares en udsigtskile på matr. nr. 8 a, som vist på vedhæftede kortbilag, hvor det er 

områderne i blåt, der må beplantes, og 

 at anvisninger fra Holstebro kommune efterleves. 

 

Området ligger i umiddelbar nærhed af habitatområde nr. 57, Sønder og Nørre Vosborg Hede. 

Fredningsnævnet indhentede i 2010 i forbindelse med en nærmest tilsvarende sag på samme 

ejendom en udtalelse fra Miljøcenter Ringkøbing, der i et brev af 9. juli 2010 til fredningsnævnet 

vurderede, at det ansøgte ikke havde nogen negativ indvirkning på udpegningsgrundlaget.  

 

Fredningsnævnet var i 2010 enig i denne vurdering, og nævnet finder ikke grundlag for at ændre 

vurderingen for de nye arealer, hvorfor det findes forsvarligt at give tilladelsen på de beskrevne 

vilkår. 

 

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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fø-

devareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla-

gefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

mailto:sloth@e-postboks.dk
http://www.naevneneshus.dk/
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 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 nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet 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  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

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.  

 

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

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-

ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse 

i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 

tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft 

et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 

udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 
 

 

 
RETTEN I HERNING 

Haraldsgade 28, 7400 Herning 
Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfal-

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

 

 

 

 



 

FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 
 

 

 
RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 

Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

                                                                                                                 Herning, 8. maj 2019  

                                                                                                                              FN-MJV-11-2019 

TT Netværket P/S 

kqj@telcon.dk 

 

 

 

 

Ansøgning om etablering af ny TT-netværket sendestation for mobiltelefoni ved Lystlundvej 17, 

Lystlund, 6990 Ulfborg. – R.A.F. 117/1966 – Sdr. Vosborg Hede. 

 

Efter en besigtigelse den 3. maj 2019, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter for Dan-

marks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Holstebro kommune og ansøgeren, skal nævnet i medfør 

af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele, at der ikke kan gives tilladelse til, at der etableres en 48 

meter høj gittermast og to teknikskabe som ansøgt, da det findes at være i strid med fredningens 

formål. 

 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det fremgår af fredningens ordlyd, at der ikke må placeres ma-

ster eller andre indretninger, der kan virke skæmmende på landskabet. Placering af en 48 meter høj 

mast med diverse panelantenner m.v. i toppen vil virke skæmmende på landskabet uanset, hvor på 

det fredede areal masten placeres.  

 

Uanset at der utvivlsomt er behov for bedre mobildækning i området, må ansøgeren søge efter alter-

native muligheder for at placere masten uden for fredningen.  

 

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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-

genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 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. 
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RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 

Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

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 nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet 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 li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-

kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

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

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-

ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 

sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-

udkast i partshøring. 
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Ansøgning om etablering af en sø på matr. nr. 8a, Den sydlige del, Ulfborg, beliggende Lystlundvej 

15, 6990 Ulfborg. – R.A.F. 117/1966 – Sønder Vosborg Hede. 

 

Efter en besigtigelse den 19. november 2019, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter 

for Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Holstebro kommune og ansøgeren, skal fred-

ningsnævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 give tilladelse til det ansøgte, idet nævnet ikke 

finder, at dette er i strid med fredningens formål.  

 

Nævnet har især lagt vægt på, at arealerne omkring det pågældende område er beplantet med nåle-

træsskov, ligesom området på dette sted hverken er kuperet eller lyngklædt. Der er derfor ingen udsigt 

fra den pågældende mark, der lider skade af, at der etableres en lille sø, ligesom søen i øvrigt ikke 

påvirker de landskabelige værdier i området negativt.  

 

Tilladelsen gives på vilkår, at anvisninger fra Holstebro kommune efterleves, navnlig omkring ud-

spredning af det opgravede materiale og søens udformning, så søen bliver paddevenlig. 

 

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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-

genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 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: 
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 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. 
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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 nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet 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 li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-

kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

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

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-

ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 

sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-

udkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 

udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfal-

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