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OVEHFREDNINGSNEVNETS KENDELSESPROTOKOL

Ar 1977, den 31. marts, afsagde overfredningsnævnet fø1-
gende

k e n d e l s c

i sagen 2183/73 vedrørende fredning af klitsøarealer ved Førby
SO, Viborg amt .

• l. Hovedindholdet l<Cl"lcie Ise f

a. Den 28. deccmber 1972 (F.sag nr. 147/1963) har fred-
ningonævnet for Viborg amts 00rdlige fredningskreds efter på-
s tan d fr-a Danmar ks Natur fred n ings fore n 1'1 r.; afsa8t. ken de 1;'3 C OtJ1 sta--
tus quo-fredning af k1itsøarcaler ved Førby sø (Vorup sø) i thi-
sted kommune. Fredningen omfatter ca. 1.144 ha, hvoraf ca. 569
ha er statsejet. Ved kendelsen tilkendtes for status quo-fred-
niQgen af de privatejede arealer på ca. 575 ha (30Iøbenumre) er-
statninger på 37~.400 k~. og 86.000 kr. som erstatni~g for fjer-
nelse af nogle sommerhuse og fremtidig mistet lejeindLægt.

l fccdnj.ngsrJ;:Lv,j'2tskendeJs'2 si,de 95-1o~} er de frsrJ'3d<;

ar'ea1er op:,c''3nptmed angivelse af ejer, r.1atl~j.l(01()umi1:er,aceal
omfattet af fredningen m.v.
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b L!2§1.Q.!~:.fre_dni..Q1!~sforen iDB_enS-2ils.!:Rnd om frccintng he dder
det bl.a. (her gengivet: med enkelte redaktionelle ænd1"lngel'):

"Klitheden syd for Torup plantage el' tetlJmelig plan 08

har en meget høj grundvandstand. En række små lavninger er
vanddækkende uden for den allertørreste sommertid, og mellem djs-
se fladvandede sØer dækkes arealet af vekslende vegetationstyper
dels de for fugtig klithede karakteristiske, dels forskellige
overgangstyper i retning af Højmosen.

•e,

En enkelt sø, den store Vorup sø, adskiller sig frR al-o
le de øvrige i området ved ikke at tørre ud selv i den tørreste
tid, og af denne grund rummer den forskellige planter o~ dyr,

som - ferdi de ikke tiller en sådan ucJtørl~ing .-m<.trlg]('r' i rpste:1

af søerne. IØvrlgt høree den til SRmme søtype som S1rl;~lst1,er'ne,
den såkaldte j. 0Q.Ql i8..=..t:iPc , der er karav.t~['i.,:;tiskfor udstrakte
klitområder og desuden findes her og der i hedeegne , men er' me--
get sjælden uden for Vestjylland og Læsø.

•

•

Typen betinges af to forhold, beliggenhed på en udpræ-
get næringsfattig bund og mangel på tilløb. Den sidste betin-
gelse opfyldes i sjældent fuldkommen grad i det omhandlede 0~r5-
de, hvor en række småsøer ligger spredt over et ganske fladt are-
al, som ikke gennemsk2res af neget vandløb. Dybere 10belia-80-
er findes k\;]'1i gan~~.e r ir.ge tal i landet, e)E!-, de f,lar·ler, der
h'·rEr til i denne søtype, men kræver en vis dybde for at tL'ives,
er derfor blandt vore største sjældenheder. Fladvandadc lobe-
lia-søer findes stadig bevaret adskillige steder i Vestjylland;
men deres antal er i rask tilbagegang. De lave søer, hvis vand
udelukkende fornyes ved regn og sne, og som ligger p~ groft sand
med uhindret c;r'undvandstræk, tørrer meget 101.- ud, h-1ad enten du'

foretaees en udgrøftning i nærheden eller en beplantning med d~r-
af følgende større vandforbrug. En betydelig del af de tidlige-
re sØer er derfor forlængst forsvundet.

En holdbar f1"edning forudsætter .9l.~ring m_o-.::'L:::_ndringA~
i-8;rundvand_stan(!~n i reJ vid omkreds, således at et betydel:i.gt
klitareal Må med~ages, hvad enten fredningen gælder flere sØor
eller kun en enkelt. Området øst for Vorupør er i denne for'bin-
delse usædvanligt gunscigt, fordi illRD ved en fredning her sikrer
en hel række sØer på een gang.
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En smallere stribe af højere og meget uregelmæssigt
udformet klitland langs sydranden af Torup plantage forbinder
den lave og sørige klithede med havklitten.

Bevarelsen af denne forbindelse mellem søområdet og
hnvklitten vil ror~0ge biJ.oeden naturvidenskabelige og den rent
landskabelige værdi af fredningen.

Mod øst må grænsen trækkes uden om de store klitvolde, I

•
der her bee;r'ænser are<J.let. Dette er nødvendigt for at sikr~
g..c_~lXld·v'CJndstal1denj.nden for' søomdidet, idet terrænet stort set
falder mod øst, og samtidig vil disse klitkæder i randen af det
fredede omriJ.de d <J.nneden be d~3t mu l ige land skab e 1i8e b egr'æ:'"lS ti ing
for det te li •

Ved skrivelse af 3. febru3r 1971 uddybede DanmaY'ks Na-
turfredningsfor~ning sit frednincsforslae med føJgende supple-
rende bemærkninger:

"Under hehvisning til tidligere fremsendt rejsnine;s-
skrivelse, kortrnateriale m.v. skal Danmarks Naturfredningsfore-
ning fremsætte følgende supplerende bemærkninger:

•

Udover de tid lige)."eanførte mot i vel"inger for det frem-
sendte fredningsforslag må dette oml'åde ses som et led i de om-
fattende frednin8sbestræbelser, SOiTI strækker sig fra Hanstholm
.ov_el"reservatet - .r.~~~_s!!1J-..!:!.B;erneved }Jors 2B. Ve_ster:V~J.lldeLsøE'r-
statsplanlagerne - Stenbjergfredningen over fredningsforslagct
fra Lyngby til Flade sø, statsplantager og videre til Aggertan-
ge. Ved gennemførelsen af kystvejen fra Klitmøller til HaGst-
holm var det en aftale mellem de kommunale- og fredningsmyndig-
hederne, at denne lange række fredninger skulle søges gennem-
ført.

•
Fredningsforslaget for Vorup sø indgår som et meget be-

tydningsfuldt led i bestræbelserne for at sikre dette i Danmark
helt enestående store naturområde, og foreningen finder, at det
er meget. vigtigt, at for'slaget ses i denne større sammenhæng".

c. FredningssCigens f9..!:JØb 110S fredninB,snævnet ..
:i:.ag e n om rr c ej r: L. g c n b l e v r e j s t ved D anm ar'Ks Nat lir f (.ed_.

nincsforenings skrivelse af 3. juli 1959.
SRgen blev stjllet i bero, idet en frednjngsplan var
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under udarbejdelse for den daværende Hundborg-Jannerup kommunA.
Fredningsplanen godkendtes af overfredningsnmvnet den 4. noveM-
ber 19G1 og blev b8kendtgjort i Statstide!lde dell HL januar' 1962.

Endvidere afventede sagen kommunens udarbejdelse af en disposi-
tionsplan. Udkast hertil blev vedtaget, men ikke forelagt bolig-
ministeriet. Den 23. januar 1904 fandt der i Statstidende be-
kendtgørelse sted i henhold til den dagældende naturf'redningslov,
lovbekendtgøreJse nr. 194 af 16. juni 1961, § lo om, at fredning3
sag var' rejst vedrørende klitsøurealet øst fer Vorupør, forslObib

omfattende en række nærmere angjvne ejendomme.

• Behandlingen af sagen stødte på en række vanskeli~hedcr,
herunder af arbejdsmæssig art, hvorfor s3Ben i de følgende år
lå stille. fra slutninGen af 1970 blev behandJIngen genoptaget,
o~ den 3. februar 1971 fr'emkom naturfreclrdngsfor.:;nh'gen !ned et r'e
v i cl e r p t [.-)e r \' i.t L1t ror s lag . E f t e r e t o f f e n t l i6 t mø d e C1e rl 2 ~. 11 Cl .-

vember 1971 vedtog fredningsnævnet at ville imødekomme et ønske
fra fredningsplanudvalget om en afl'unding af fr'ednine;sområ.det
ved inddragelse af yderliger'e arealer. Påstand herom fremkom ved
fredningsplanudvalgets skrivelse af 16. december 1971. Der af-
holdtes i den anledning' den 25. april 1972 et nJQ'Jdei henhold li l

§ 14 i naturfredningsloven nr. 194 af 18. juni ]969, hvortil inrt-

ka Ide Ise fand t sted b l8nd t andet ved bekend t{;øreIse i S to.l.s tiden-

de.

•.
•

Ovcr for mange lodsejeres krav om meget betydelige er-
statninger - til dels bcgrundet i forventning Oln mulighed for ud-
stylming til sommerhusbebyggelse - fastsatte fredningsnævnet et
enhedsbe10b i crstatning på '1.200 kr. pr. ha, der dog skulle ned-
sættes til 600 kr. pl~. ha, når al"calet lå inden foe skov-, sø-,
eller højf'odsbeskyttelseslinie eller vejbyc;gelinie,cg tiJ 3'J0 kr-.
pr. ha, nå.r arealet var- kl::'tfcedHt.

"

I det af fredningen omfattede område var der opført som-
mer'huse m.nl. til dels pii Jejet er'und og sOli1mer'huseberegnet til
udlejning. I nogle 1..,iJ.~'<.Dldekunne c1C't, tillades, at husene blev
stående for et korter~ eller længere årem~l. I andre tilfælde
focJ angtes l'!w30nefjernet hurtigst muli{~t. Er.::;tatningenblev
afpasset efter forhoJdene i det enkelt~ tilfælde.
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Af fredningsnævnets kendelse side 40 fremgår det, at
Thy IIøjs pænd ingsværk har øns ket før't en e lledn inC ove r dE't fre de·-
de område til Vorupør. Fredningsnævnet meddelte enstemmi~t dis-
pensation til en linieføring, hvorom der var opnået enighed med
alle implicerede parter og myndigheder. Da Thy Højspændingsværk
ikke gjorde krav på erstatning, udgik spørgsmålet af freanings-
sagen.

2. Allke og bes igt ige Ise.

Sagen blev forelagt overfredningsnævnet på grund af er-
s t atn ingens ~t 0rre Ise, l:Lgesom 2 o lod se jcre anl~E;de::med på.st a :f1d

Oj(] betydeligE': erstatninger eller om ophrlove1se af fr'edningen.

ti
e

Overfredningsnævnet foretog besigtigelse den 5. juli
1973 og besluttede at stadfæste fredningsnævnets kcnde13c Ned
hensyn til fredningens omfang (areal). Ilvad angbr fr'cdrd.~l[;C;n.s
indhold, besluttede man at foretage mindre ændringer med hensyn
til de i fredningsnwvnets kendelse side 91-94 nævnte generolle
bestemmelser §§ 9, 11 og 19, nærll1est af redaktionel eller' for-
mel art. Ligeledes besluttede man at lade §§ 16-18 udgå, da de
de r i indeh old te bes temme1ser e f te r del'es indhold nenh (H'cr unde r
jagllovgivnincen. Ilel~eft(;l~bliver den n<:3vnte§ 10 ændret til 2l
være § 16.

•
Da de i § 3 i nævnets kendels8 (side 91) omtalte huse

på matr .nr. 2 c af Vorup1br bYI, Hundbol'g sogn, t:Llllørende Vorupøl~
F.D.F., og matr.nr. 5 i af Snæstrup by, Jannerup sogn, tilhøren-
de civi.lincenlQH' Eri.k Aggernms, siden er fjer'nol, Udgtll~de 3(};r--
lige bestemmelser om disse huse.

• Under hensyn til de,n store afstand mellem de af lods-
ejerne fremsatte erstatn.ing~Jkrav og størrelsen af mulige erstat-
ningstilbud fra overfredningsnævnet besluttede overfredningsnæv-
net at foreJ.ægge erstatningsspørgsmålet direkte for t8.k.::ations-
kommiss ionen, herunde r for ikke I an.kende e jere samt sommer huse
på det fredede område.

1973 besigtigelse af de frodede; ejendomme, idet man gik ud fra,
at taksationen ikke omfattede de stutsejede are~ler (lb.nr.5
og 27) samt Vorupør kirke (lb.nr. 16), for hvis vedkommenoe er-
statning el~ frafaldet. ~ftanunolod endvidere tdlc.iQtion af Ib .nr',
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·32 oe 33, jfr. fredningsnævnets kendelse side 84.

., Efter besigtigelsen og en foreløbig drøftelse af sagen
indhentede kOl'lmissio~lcnf'rZlfccdningsp1cinudval[;ct en forteGnel~2
udvisende for hvec ejendom størrelsen af det fredede areal, som
var omfattet af den i 196~ bekendtejort~ fredninC3råstand, og
størrelsen af det areal, som først var medtaget under fredning
ved den i 1971/72 skote udvideJse af fredningsomr~det, og såle-
des at det for samtlige arealer blev oplyst, i hvilket omfang
de er undergivet klitfrednjng, fredskovpligt elJ~r er belj~~en-
de inden for naturfredningslovens beskyttelseszoner.

Herefter fa~1tsaLtes erstatllingc'l'nemed udgangsj)L:nv.:tl
følgende takster:

ee
For arealer, som er undergivet fredskovspligt eller

frednJng i henhold til 10vgIvnint;en om be!c<8mpe]se af sandflt:gt
(klitfredningl, ydedes ingen erstaLning, idet ejernes udnytLel-

..sesmuligheder allerede v?d de n~vnta regler fandtes undergIvet
sådanne begrænsninger, at det ikke kunne antages, at je ved den
fredning, som nu gennemføres, led noget tab.' For søarealer yde-
des heller ingen erstatning, idet fredningen af disse efter kom-
missionens skøn ikke medførte økonomisk tab. Derimod sås der ~e(
erstatningsberegninecn ikke generelt bort fra skovarealer, som
ikke er undergivet fredskovspligt.

•

For de øvrige arealer fastsattes erstatningerne for
så vidt angår arealec, der var omfattet af den oprindelige i

1964 bekendtgjorte fredningspåstand , ligesom af r)~edningsnævllet
på grundlag af en takst på 600 kr. pr. ha for arealer, der er
omfattet af naturfredningslovens beskyttelseszoner' (byggelinier)
og 1.200 kr. pr. ha for arealer uden for disse zoner. For area-
ler, for hvilke der først var rejst fredningspåstand i 1971/72,
ydedes erstatning på grundlag af en takst på 500 kr. pr. ha for
byggeliniear>ealer og 600 kr. pr. ha for andre arealer. Som be-
Grundelse for denne forskel he!1viste taksationskomrf11.ssionen til,
at sagen for de sidstnævnte ejendommes vedkommende var rejst, ef
ter at arealerne var lag~ i landzone ved loven om by- og land-
zoner, og at udstyknings- og bebyggelsesmulighederne således var
{ncgc:ltstæl~kt beGrænsedE', inde;n fl~edrjingssaGen t lr~v r'ejsL.

•,
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Taksationskommissionen har herefter ved sin kendelse
af 18. marts 19~{5fastsbt er'stc~tn.Lnbernetil lodsejerne SOl:i an-
ført i nedennævnte konklusion.

Den ved fredningsnævnets kendelse fastsatte grænse OD-
retlioldes uændret. Arealangivelser for de enkelte berørte ejen-
dorn;,;~)er korriger'et eftol~ kOt'topmålinger.

FølGende bestemmelser skal være gældend0 for' de fredede
e
e

at'ealer:
§ 1. Arealerne skal henligge i deres nuvc..'3rendetilstand. [,l'e-

aler, der for tiden er under kultur, må således dyrkes som
hidtil. Allerede tilplantede arealer må fortsat oprethol-
des som plantage. Selvsået trævækst skal kunne omhugGes
ved fredningsmynd.Lghedernes foranstaltning, såfremt ejp-
ren ikke selv ønsker at foretage hugsten. Afgræsning Hf
udyrkede arealer må finde sted, blot afgræsningen ikke
str':Lder mod fr'edn ingens form~tl, båd e af llaturv ide ns ka be lir:;
af, rekreativ art.

•
§ 2. Yderligere bebyggelse er ikke tilladt, bortset fra de for

driften af bestående brug nødvendige bygninger, når disse
opføres i umiddelbar nærhed af eksistel"Cndp bYC;llil'z:er.
Tegninger og situationsplan skal dog godkendes af fred-
ningsnævnet. Tilbygning til eksisterende bygninger eller

• væsentl:tge ombygninger af disse må ligeledes kun foret.a-
ges med fredningsnævnets godkendelse.

§ 3. Eksisterende bebyggelse må opretholdes og vedligeholdes i

nødvendi~t omfang, dog at dette ikke gælder de på matr.nr.
2 ~, Vorupør, beliggende sommerhuse, for hvis vedkommende
de nedenfor anførte bestemmelser gælder.

§ 4. Opstilling af boder, skure, master,transformato~stationer

heller' af campinsy~)gnc el1er telte, jfc. dog .nedelJfor (J,;

F.D.F.ts arealer.



§ 5.

§ 6.

§ 7.

-•
§ 9.

§ lo .•
§ 11.•
§ 12.

-,j,
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Arealerne må ikke benyttes til etablering af oplags-
pladser eller bilophugningspladser eller andre vjrksom-
heder af skæmmende natur, herunder' motorbaner eller liF.;-
nende.
Arealerne må ikke benyttes til affildspladser eller til
henkastning af affald iøvrigt.
Terrænfor!ilel~nemå ikke ændl~es ved afgravning eller 00fylci
ning.
Reeulerin8 af søbredden må ikke finde sted. Søen må ik-
ke opfyldes, og vandstanden må ikke sænkes. Dræningsud-
ledning i videre omfanG end den nuvæl'ende udlednj.nr; el-
ler spildevandsudledning til sØen ~6 ikke finde sted.
Der må ej heller finde spildevandsudledning sted til de
småsøer, som iøvriGt findes inden for frednines~rænscr-
ne.
Beplantning af arealerne må kun finde sted ef Ler en af
fredningsnævnet godkendt plan.
Der må dog til enhver tid iværksættes de foranstaltnin-
ger, som af Statens klitvæsen og Sandflustskommissi 011Prl

,
kræves til sandflugtens dæmpeise og klitternes bevaring.
Ligeledes må Statens skov- og klitvæsen foret~se sædvan-
lige plejeforanstaltninger på de staten tilhørende udyr-
kede arealer til naturtllstandens bevarelse.
Statens skov- og klitvæsen må endvidere foretage de for-
anHtaltningcr, som er sædvanlige for skovdriften, her-
under anlægge oG nedlægge skovveje.
Statens skov- og klitvæsen må på egne arealer anlægge
stier' og mindre park'erjngsplad.ser, anbringe bænke og
skilte m.m. af hensyn til publikums adgang til de rekre-
ative arealer. Større parkeringspladser og stianlæg mA
ikke etableres uden forudgående tilladelse af frednings-
nævnet.
Almenhcdc;n skal have adg2ng til fods ad C1C31sterende
veje og stier. Der pålægges iøvrigt ikke ved nærværen-
de kendplse are·.:-J('~":!e;:lc:;rllLcbestem:r.clscr o:-[]adga:lg fc:-'"'
Cl l []Je n h c cl e n . r;e t. j' c' [' u d s (l; Lt 10 s, 8. t a :t.me n h e ti e r, h (",r' 2. d E: 2.:' i;

til samtlige arealer i det ved den til enhver tid gæld2~-
de naturfredningslov hjemlede omfang.
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- § 1.3. Badni.ng
§ 1'1. SØen må

tøjer.

og fiskeri skal fortsat være tilladt i søen.
ikke benyttes til sejlads med motordrevne fa~-

§ 15. Der må ikke anvendes landbJ:"ugskemikalier og lignende i
de uopdyrkede arealer.

§ 16. Påtaleret over for kendelsens bestemmelsAr har fred-
nine;snævnet for' Viborg amts nordlige fl'edningsl':1~ed8,:13.-

turfredningsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og
fredningsplanudvalget for Viborg amt.

~-=-..F re d n i~.u:;e!_~~_Jnd n '2...1d 1-.Q.~t:1._~E.~be_~i.~mme lse.r__og._LorbE:J.:~5?J.Q..""y~.~i-_ ..
!.'2yende enkelte e.jondo[fJme:_-• l:-~Q.:_.nr:'~_..l.:.. rvjatr.l11~. :2,2, SnCJ3tJ~Up by, ,Jannerup soen. (Ejer: ;(1'i--

sten Olseli Yde) .
Fredningen skal ikke være til hinder for opretholdelse

af en på ejendommen værende skydebane.

Lb.nr. 19. t1atr.nr. 12 E. oe; 13!:?-, Vorupør m.m., Hundboq; sogn.
(Ejer: Jens Morbere Madsen).

•
S~fremL tr8er j do 4 rækker, lodsejeren har plantet

.langs Vestkystvejen, går ud, må lodsejeren plante nye træer i
samme r":;kkc1'ui1der'tilsyn af Statens klit- og skovvæsen, s2Lldes
at den af disse 4 rækker bestående læplantning, der skønnes af bc
tydning for sandflugtens bekæmpelsc, må forbliv8 stående .

Yderligere beplantning må ikke finde sted.

Lb.nr_. 2S. Mate.nr. 21.§" Vorupør m.m., Hundborg sogn. (Ejer:
Kn ud Rojesen) .

Det er lodsejeren tilladt at plante grantræer på ca.
1,3 ha af de~ vestligc lod.

Lb.nr. 28. Matr.nr. 2 ~, Vo1'upør m.m., Hundborg sogn.
..Johs. Lykke Jørgensen).

10 Det er under frednings~ævn~ts behandling af sagen berørt,

(Ejer:

at det kunne; kamIlle~<ltale at anlægge faciliteter' for' of-
fentligheden i forM af parkerin~spladser og toiletter pd
ejendommen (kendelsen side 103-104). Erstatning for et s~-
darJt yde r·ligc re indgl'02b, de r v ilJ.c; kJ:"ævet i llægskenc.icIse,
er der ikke taget stilling tiJ.
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Rydning af beplantning 5 m fra højfod for sA vidt ang~r
høj 1303.5 a skal gennemføres som nærmere angivet i skri-
velse af 28. septemb~l~ 1972, jfr. skr'ivelse af 30. oktober
1972 (j.nr. F.~526/7l) fra Rigsantikvarens fortidsmindefor-
vaJ tning .med t llhørende kortb i18g.. Rydn inr;en sker ved fred
ningsplanudvaJgets foranstaltning. For de øvrige høje på
ejendcmmen henvises til naturfrednings10ve~s generelle be-
stemmelser om, at plantning, herunder genplant.nine, ku~ må
finde sted med fredninesnævnets godkendelse.

30 De på ejendommen værende sommerhuse betegnet som C, D, E, F
G, H oB l skal fjernes lnden l. januar 1ge'T ved ej'.:rc'nJ
fcwanst alt nint; og på hans beko~t n jng.

e•
Det som sommerhus B betegnede hus flyttes inden l år fra
nærværende k8~c1Glscs dato til et andet af f'redningsIL;vnet
godkendt sted pu ejendolTjmen og fjer'nes inden l. januar 1995
alt ved ejerens foranstaltning og på hans bekostning. Det
er et vilkår, at huset efter l. januar 1988 kun benyttes af
ejeren og hans familje.

Som be~ørt ovenf~r i ~fsnit 2 • 'Lcr spørgsm~.et O~

ningsudmåling afgjort ved kendel~;e af taksation.~-)ko]TlInjssionenveci·
r'ørende nat.ur fr'cdn in8 Rom <1.nrød, i nc denncrvnte kon k~u~)ion.

• Overfredningsnævnet har i møde d~n 30. maj 1915 tilkend1
de ankende lodsejere, der har benyttet advoYatblstand, et beløb
på 8.000 kr. til omkostninger for denne bistand. Beløbet er
udbetalL direkte Lil advokaten.

Et kort nr. 2183/73 udvisende bl.a. grænserne for det
fredede omr5de,ialt 1144,4 ha, er vedhæftet nærværende kendelse.

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

Den af fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fred-
ningskreds den 25. december 1972 afsagte kendelse om fredning af
klitsøarealer ved Pørby sø stadfæstes med de af foranstående føl·
eende z.:ndrinGer, såh (:~.;'.at (k~r p.J.læg~~c~)de nE'd(~!"Jr!æ'mt.e ej8ndo~':::j(
. I

de forull under PUlll<:t tt fa:st::.:atter>c::Jc,emrnelser.

Der er tillagt erstatningsber8tt.i.gede ejere de ud for
lwcr enkelt anførte beløb, der alle er udbet.alt, i.de'e.der efter'
foy'evi.stdokumentation h2rfr'a el~ ta{:;ethensyn tiJ stedfundne
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6.

Lb.
nr. )vJatr.nr.

1. 3 r, Snæstrup
by-; Jannerup
sogn.

2 . 5 l, Snrcstrup
by, Jannerup
soen.

3. 2 o, Snæstrup
by -; ,Jannerup
soen.

4. 3 k, Snæstrup
by-; Jannerup
sogn.

5 .

- 11 -

Fredet
areal
i 11a

5,/-j

54,5

26, '7

l, 2 .2., 3 c, 534,6
3 l, 4 b, "4.§.,
7 I, 7 0., 9 So,
9 Q:, 11 d,
1] c, 12-'c,
13 c, 1/+ D,
15 -b, 16 e, 20,
21,--22 a,--22 b,
23 a, 2i"i a, -
2LI b, 2/f .C'- .._'
2/+ P' 2/1 h al-..;>-' -'le Snæ.'3t,pup by,
Janner'up soen,
l f, lo b, lo c,
l~-k, 35--k, -
3:; ro, 36 cq,
36 :Cl", alle Vo-
ru pØr' !TI. Til. ,

Hundborg SOglJ.

6 a, Snæstrup
by -; Jannerup
sogn.

35,9

Navn og adresse
Erst atning

kr.--_.__ ._._-----_.
13.000N. Stlgaar'd,

R osen lunden LI,

9000 A lborg.

Erik Agp;ernæs,
Strandhøj 3, Kyndby,
3630 Jæeecspris.

Kristen Olsen Yde,
"Enggål~d 1', Arup,
7752 Snedsled.

Troe 1s Ifversen,
"Lyngholm", Svankjær,
77S5 Bedsted.

Statseje (Tvorup
klitplantage ) .

Martin Andersen,
Snæstcup,
7700 Thjsted.

20.000

25.000

10.000

o

18.000
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- Fredet
Lh. areal Erstatn ing
nr . !'-1atr.nr. i ha Navn og adresse kr..
e. 29 k, 29 o, 2,8 Ar;le Pedel~sen ,

Vorupør m.m. , Søbymagle,
Hundborg 4200 Slage lse ,
sogn. og 1.500

Jens Erik Pedersen,
( ~ til h vel')ISigve j 2,

nr'. Vorupør,
7700 Thisted.

29 i, Vorup- 3,1 Jensine NY8aal~d Han- 1.800
Ør Hl. In. , Hund- sen, Sdr. \i ar'u PØl~, 3. Joo'-
borg sogn. 7700 Thisted.

e 9. 16 25 Q., 6,4 Gudrun ~1ø11er Han- 2.200s:.,
Vorupør m.m. , sen rn.fl .,e Hundborg Foldbye;årdsvej 51,
soen. Lf700 Næstved.e

lo. 25 ~, 39 .§., 15,0 Arne Pedersen,
39 b. Vorupør Søbyrnae;le,

-'rn. m • , Hund- 4200 Slage lse ,
borg sogn. og

Jens Erlk Pedersen, 7.500
Sigve j 2, ( >- til h ve ('j
Nr. Vorupør,
7700 Thisted.

11. 16 Q, 16 Q, 13,9 Karl Ejner Nielsen, 10.200
16 I, 39 ~, Førby Gl.Skole,
Vort)pør' p1.m. , F' ørby , 7700 Thisted.
Hundborr;

• sogn .
12. lo .§., 15 0., 28,3 Johs. Thybo Krist,en-- 20.000.

Vorupør m.m. , sen, II Udemark" ,
Hundborg sogn. VorupØr, 7700 Thisted.

13. l ~, l ~, 8,3 Petrea Birgitte 9.000
Vorupør m.m. , Hjorth, Førby,
Hundborg 7700 Thist.ed.
sogn.

14. 6 l? , 9 , 9,9 Jens Andr'cas Jensen: 9.500
Vorupør m.m. v/lrs. P.E. Poulsen
Hundbol~g
sogn,
l .~, Fadder's- 7 " ,John Ryberg 500" ' -----bøl h oved- v/lr',s. P .l~;. Poulsen. 10.000
gi.lf'd, I-Jund-

~
borg sogn.
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Fredet

Lb. areal Erstatning- nr-. Matr.nr. i ha Navn og adresse kr.

15. 25 ~' 27 .:h, 32,2 Jørgen og Bent Olsen, 12.000
/' 29 l 29 !'l, v/hrs. Olu f Lind,-'32 bæ, Vo- Trommesalen 5 ,

rupør m.m. , 161/1 København V.
Hundborg
sogn.

16. 29 ~' Vo- 0,7 Voru p~6r kirke. o
rupør m.m. ,
Hundborg
sogn.

1- 17. 27 ~, Vo- 7,2 Henning A. Jensen, 2.600
rupør m.m. , Kollerup,

e Hundborg 9690 Fjerritslev.
sogn. (udbetalt til pant··

e l1averen "Bikuben" spa-
rekasse, Torvet 9 ,
8600 Silkeborg) .

13. 12 ~' Vorup- 4 ,/-1 Kr. Trab Kristensen, 2.200
Ør m.m. ,Hund- Nr. Vorupør,
borg sogn. 7700 Thisted.

19. 12 2., 13 !?- , 16,2 <Tens Ivlor-berg Hadsen, 9.000
Vorv PV'J[' rn. m. , Nr. VOT'upør,
Hundborc; 7700 Thisted.
sogn.

20. 14 ~' Vorup- e,l Nicolaj Th in,s€?2cr'C, 3.600• Ør m.m. , Hunå- SpelT ing kro,
borg scgr.. 7700 n~isted.

21. J.72., V oru p_o 15,8 Tage Madsen, G.loo
ør m. Hl. , Hund- Dalumvej 2 ,
bcrg sogn. 8270 Bøjb,jerg.

22. 17 E., Vorup- 8,0 B. Søndergaard-Peder- 4.3uo
Øl~ m.m. , Hund- sen, c/o Chr. Sønder-
borg sogn. gaard-Pedersen,

Drosselvej /-1 ,
8210 Arhus V.

23. 18 ~' Vonlp- 9,5 Ernst Friederichsen , 5.000
Ør lTl • m ., Hund- v/C rå st en Bank A/S,
borg sogn. 6300 Uråsten.

"
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Lb.
nr.

Fredet
areal
i haMatr.nr.

l'

2l.j. 11 a, 23 c,
Vorupør m-:-m.,
Hundborg
sogn.

32,4

25. 21~, Vorup-
Ør m.m.,
Hundborg
sogn.

16,9

26. 20 b, Vorup- 5,9
Ør m.m., Hund-
borg sogn.

27. 22 c, Vorup- 34,6
Ør m.m., Hund-
borg sogn.

28. 2 §;., Vorup- 51,8
Øl~m.m., Hund-
borg sogn.

•

29. l §;., Vorup- 12,8
ør m.m., Hund-
borg sogn.

Navn og adresse

Kristian Brund,
"Stoholm",
Nr'. Vorupør,
7700 Thisted.

Knud Boje~en,
Sdr'. Vorupør,
7'700 Thisted.

Niels Pedersen
Vorupør, 7700 Thisted.

Statseje
(Stenbjerg Klitplan-
tage ).

Johs. Lykke Jørensen,
FØrby, 7700 Thisted.
arealerstatning incl.
erstatning for mistet
udstykningschance ...
erstatnine; for fjer-
nelse af beplantning .
erstatning vedrøren-
de sommerhuse og ud-
lejning af areal til
opstilling af sommer-
huse " ,,"

Ejerne af sommerhuse
på lejet grund:
Ejner Vang Jensen,
Mal~grethevej,
7752 Snedsted.
Henning Poulsen
østergade 9,
7752 Snedsted.
Toft Jensen,
Højervej 7,
6000 Kolding.

Richard Emil Højbak,
"Vorupgård",
'/700 Thisted.

Erstatninc;
kr.

27.900

8.000

2.100

o

38.500

5.000

o

o

o

5.100



Lb.
nr. Matr.nr.

r

30. 2~, Vorupør
m. m., Hund-
borg sogn.

31. 1 g, Vorupør,
m.m., Hund-
borg sogn.

33. 42, Vorupør
m.m., Hund-
borg sogn.

34. 4 b, Sten-
bjerghuse by,
Nørhå sogn.

35. 20 a, Sten-
bjerghuse by,
Nørhå sogn.

• 36. 18 e, Sten-
bjerhuse by,
Nørhå sogn.

37 . 18 d, Sten -
bjerg huse,
Nørhå sogn.

"

Fredet
areal
i ha

0,7

0,4

41,2

16,2

38,5

14,1

5,6

- 15 -

Navn og adresse
Erstatning

kr.
------------------_.-

Vorllpør F.D.F.,
v/Erik J. Jensen,
Vesterhavsgade lo,
Vorllpør.

Thylands Lystfisker-
forening v/E~borg Jen-
sen, 7752 Snedsted.

Førby sø
("Lodsejerne i
Vorupør sø").

Otto Jepsen,
Arnakvej 68,
8270 Højbjerg.

og
Marie Severine An-
dersen,
Vesterhavsgade 4,
Vorupør,
7700 Thisted.

Carl Trap,
Mommark Camping,
6473 Tandslet.

Aage Larsen,
Mergelsbæk,
9440 )\bybro.

Knud Poulsen,
I3ernhar'dTophus ,
K. Skalshøj Christen-
sen og Jens Erik Pe-
dersen v/Knud Poulsen,
Bredgade 5,
7760 Hurup.

Omkostninger'
(adv. Thorninger,
Thiste d) .

'-10.000

500

o

4.500

20.000

7.200

3.000

8.000
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Samtlige beløb med undtagelse af omkostningsbeløb er
forrentet med 8 % p.a. fra den 28. december 1972 at regne til
udbetalinger...

Fredningserstatninger og omkostninger er afhoJdt med
a af stats!<assen og ~ af Viborg amtskommune.I Udskr if'tens rigt ighcd bekræftes.

~{3s:m-:~~ ~

-e

• •
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UDSKRIFT
af

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Viborg acts nordlige fredningskreds.

Den 28. decenber 1972 holdt fredningsnævnet for
Viborg acts nordlige fredningskreds Dode på donnerkontoret
i Nykobing Mors.

Der foretoges:
F.sag nr,. 147/1963 Fredning af k1itsø-

arealer ved Forby so.

Til stede var fornanden, dODDer Ib Lind Larsen,
Nykøbing Mors, ned1ennerne, vurderingsforoand H. Dvesen Ny-
gaard, Kallerup, og byrådsnedleo, gårdejer Peder Fink, Jan-
nerup, sekretæren, retsassessor P~ Bruun Nielsen, Nykobing

~) Mors, og den teknisk sagkyndiBe, landinspektor P. Boe, Thisted.
Der afsagdes klo 1230 sålyd8nde:
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K e n d e l s e
om

fredning af klitsøarealer ved Førby sø

I 1950 udarbejdede Danmarks Naturfredningsforening
et forslag til fredning af arealer omkring Førby sø, og dette
fredningsforslag blev nedfældet i en skrivelse, som er dateret
den 15. marts 1950, og som blev fremsendt til fredningsnævnet
for det daværende Thisted amt til orientering i 1957. Egentlig
fredningssag blev rejst ved skrivelse af 3. juli 1959. Denne
skrivelse affødte ikke nogen ·Umiddelbar realitetsbehandling
af forslaget, idet der i årene 1956-1961 af det tidligere
fredningsplanudvalget for Hjørring og Thisted amter blev udar-
bejdet en fredningsplan for det daværende Hundborg-Jannerup
kommune. Denne plan blev foreløbig godkendt af fredningsplan-
udvalget den 8. juni 1960 og efter visse ændringer endelig
godkendt den 21. april 1961. Overfredningsnævnets godkendelse
fandt sted den 4. november 1961, og fredningsplanen blev be-
kendtgjort den lo. januar 1962.

Behandlingen af forslaget om fredning af arealerne
omkring Førby sø afventede endvidere udarbejdelsen af et for-
slag til en dispositionsplan for Vorupør byområde, som var un-
der udarbejdelse i Thisted amt. Overvejelserne om en disposi-
tionsplan blev senere udvidet til at vedrøre hele Hundborg-
Jannerup kommune, og et udkast blev godkendt af kommunalbe-
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styrelsen, men blev ikke forelagt boligministerieto
Ved skrivelse af 12 o deceI.:1ber1963 meddelte Dan·-

marks NaturfredningEforening, at man fastholdt forslaget om
fredning af klitsøarealerne omkring Fø:r:'bysø, og i henhold ti].

denne skrivelse offentliggjorde fredningsnævnet ved en bekendt-
gørelse, der blev indrykket i ~atstidende nro 247 for den 230

januar 1964 og Thisted Amts Tidende for den 220 januar 1961.~,

fredningspåstandeno BekendtEøreIsen er såJydende:
IIBekend-:-3ørelse om

naturfredning
I medfør af § lo i naturfredningsloven, 10vbekeLo,-c,-

gorelse lll'o194 af 160 juni'~J.?(~l~bok3::J.dtgøresdet herved,--(;c>..
d.er eftc.r· b'::'nir-'rl"n r'" ~.,.. Dr"'1r,r,.,,"~ ~'~!"':~·')rfJ..·"a;nl·'''''(J''<",,roOrenl·ng'Cl"" .....,"-'c·1-..~ v ,.j~lVV o (,..J" ....... __ -jC ...... _.. ) .L'l'c..;.v. _~ \-i'J.. v ........I...VtJoV

sag on fredning af klitsonronlet øst for Vo~upøro
Fors18.F;Oi;p>'n j. ~1071'-;dtrække:,c] e ud på følgende:

l) Arealerne skal honliC3c i G (;1'e3 nuv-xronde tilstando
2) Der må ikke foretae;c'J opfyldainc (;1'!.('rafgravning borts; t

fra benyttelsen af den f::c1188 l"::"-[~l'avp2. rr..atronr" lo a

I,

VorufG-9.rd lliomo
3) Der må ikke udcn nævnets tilladelse anlægges nye vejeo
4) Søernes vandstand Bå. ikke ændres og deres bredde ikke re-o

gulerss, ligesollider i~(e ruå ledes spildevand ud i dem el-
ler iøvrigt ot~bleres til- olIer afløb"

5) Dræning og grøftning Illå ikko finde sted, bortset fra de
langs øst-, syd og vestsiden af Vorup sø liggende arealero

6) Arealerne må ikke beple.':Tcs<:Jog de udyr~cede områder ikko 0lr

dyrkos, Lyng må ikim s::s.l-ællosoller afb ræn.les , hvorimod
slagning fortsat kan findc sted Q Græsning må kun finde iTcoe

i det omfang, hvori dot nu finder stod, og kun i et s~dant
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omfang, at omrudets karakter ikke derved ændreso Udyrkede
arealer må ikke gøres til genstand for behandling, hvorved
den naturlige vegetation kan lide skadeo

7) Der må på arealerne ikke opføres bygninger, hverken midler-
tidigt eller vedvarendo, ligesom der ikke må anbringes
skure, boder, master eller lignende, og ej heller etable-
res camping- eller lejrpladsero

8) Almenheden skal have ret til færdsel til 'fods ad allerede
eksisterende veje og stier samt på de udyrkede arealero

Der er i forslaget taget forbehold om muligt at
udvide påstanden under sagens behandlingo

Foranstående forslag vedrører foreløbig følgende
arealer:

Snæstl~p by - Jannerup sogno
:Matru nro lo a, 5 i, 3 l,16 e, llJ..b, 12 c, 11 e,

11 d, 13 c, 7 m, L~ b, 4 e, 20, 3 c, 21, 22 a, 23 a, 24 Cl, 24 c,

24 h, 24 g, 4 b, 9 d, 9 c, 7 l, 2 o, 3 k, 2 p og lo
Vorupgård, Førby momo, Hundborg sogno
:Matro nro 6 b, l e, l f, l c, l a, lo a, lo c,

15 h, 39 c, 11 Cl, 22 c, 23 c, 2 a, 2 co
Der må indtil sagen er færdigbehandlet i det oven-

nævnte område intet foretages,der kan hindre oller vanskelig-
gøre sagens gennemførelsoo

Fredningsnævnet for Thisted amtsrådskreds, Vester-
vig, den 200 januar 19640

Bech"
Særtryk af denne bekendtgørelse blev umiddelbart

efter dens offentliggørelse sendt til de af fredningspåstanden
~ omfattede lodsejere ved afleveringsattosto



I det af Dannarks Naturfredningsforening i 1950
udarbejdede fredningsforslag, SaN foreningen har henholdt sig
til ved skrivelsen af 120 decenber 1963, hedder det bloa.:

Fredningsforslag for
Klitsø-Arealet 0$t for Vorupør.

Klitheden Syd for Torup Plantago er temmelig plan
og har en meget høj Grundvand stand o En Dække smaa Lavninger er
vanddækkede uden for den allertørreste SOhrr.lertid,og mellem
disse fladvandede Søer dækkes Arealet af vekslende Vegetations-

~ typer, dels de for fugtig Klithede karakteristiske, dels for-
skellige Ovorgangstypor i Retning af Hojnoseno

En enkelt Sø, den store Vorup Sø, adskiller sig

I,

I~

'.

fra alle de øvrige i Onraadet ved ikke at torre ud selv i den
tørreste Tid, og af denno Grund runDer den forskellige Planter
og Dyr, son fordi de ikke taaler on sr'..C1dnnUdtorring, nangler
i Resten af Søernc.. løvrigt hører don til sanno Søtype son Snaa-
søerne, den sankaldte Lobelia-Type, der er karakteristisk for
udstrakte KlitonroDder, og desudon findes her og der i Hede-
egne, men er ~eget sjælden uden for Vestjylland og Læsø.

Typen betinges af to forhold, Beliggenhed paa en
udpræget næringsfattig Bund og Mangel paa Tilløbo Den sidste
Betingelse opfyldes i sjældent fuldkonnen Grad i det omhandlede

Onraade, hvor en Række Snansøer ligger spredt over et ganske
fladt Areal, son ikke genne~skæres af noget Vandløb~ Dybere
Lobelia-Søer findes kun i ganske ringe Tal i Landet, og do
Planter, dor hører til denne Type, Don kr.æver on vis Dybde
for at trives,er derfor blandt vore største Sjældenheder.
Fladvandede Lobelia-Søer findes stadig bevaret adskellige
Steder i Vestjylland; Den deres Antal er i rask Tilbagegang.



De lave Søer, hvis Vand udelukkende fornyes ved Regn og Sne,
og som ligger paa groft Sand med uhindret Grundvand strcæk,tør-
rer meget let ud, hvad enten der foretages en Udgrøftning l

Nærheden eller en Beplantning med deraf følgende større Vand-
forbrug o En betydelig Del af de tidligere Søer er derfor for-
længst forsvundeto Naar man ved Fredning skal sikre Eksempler
paa denne Søtype for Fremtiden, maa man dels udvælge saadanne,
som af en eller anden Grund indtager en Særstilling og derved
er særligt værdifulde, dels passende Reprcæsentanter blandt de
endnu forholdsvis almindeligere fladvandede Smaasøero

En holdbar Fredning af dGn sidstnævnte Type for-
udsætter imidlertid en Sikring mod Kndringer i Grundvandstand-
en i ret vid Omkreds, saaledes at et betydeligt Klitareal maa
medtages, hvad enten Fredningen gælder flere Søer eller kun en
enkelt o Omraadet øst for Vorupør er i denne Forbindelse usæd-
vanligt gunstigt, fordi man ved en Fredning her sikrer en hel
Række Søer paa een Gang. De mange Smaasøer viser mindre ind-
byrdes Forskelligheder i Sammenhæng med smaa Forskelle i deres
Dybde og i Vegetationen omkring. En mindre Grundvand sænkning ,
som maaske kan finde Sted , selv OIa menneskelige Indgreb hindres ,
vil kunne medføre en saadan Udtørring, at fredning af en enk-
elt fladvandet Sø bliver virkningsløs; men i et Omraado som
det foreliggende vil den kun bevirke, at visse Søer tørrer ud
og andre ændrer Karakter og træder i deres Sted.

Tilstedeværelsen af de mango indbyrdes noget for-
skellige Smaasøer og samtidig af den større, altid vandfyldte
Vorup Sø gør tillige Omraadot usædvanlig velegnet for den,
der ved Sammenligning mellem de forskellige Søer vil søgo at
klargøre, hvilke Livskrav der stilles af de forskellige til
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disse Klitsøer knyttede Dyr og Planterø
Den snukke Tvepibet Lobelie (Lobelia Dortnanna),

som har givet Søtypen Navn, vokser i stor Mængde i alle Søerne,
hvor den paa Bunden af det lave Vand danner tætstaaende smaa
Bladrosetter, fra hvilke i Juli Maaned Blonsterstanden s~yder
op over Vandeto Strandbo (Littorella uniflora), SOD har en
lignende Væ~st, nen hvis BloDst er Ganske uanselig, findes og-
saa i alle Søerne ø En tredie Plante af sru~Je Type, Sortgl·ø~
Brasenføde (Iso~tes lacustre), er derirlod kun fundet i Vorup
Sø og vil næppe kunne findes i nogen af de mindre Søer, siden
den neget daarligt taaler den delvise Udtørring, son den hor
vilde være udsat foro Paa lignende Maade forholder det sig TIed
Smalbladet Pindsvineknop (Sparganiun angustifoliun), der paQ
lidt dybere Vand danner meterlange, smalt banndforTIede BInde,
og son kun kendes fra cao 30 Voksesteder Landet over, hvoraf
et i Vorup Sø og cao en Trediodel af det sRnlede Antal alene i
Thisted Aoto En nnden Sjældenhed, Mangestænglet Sunpstraa
(Heleocharis TIulticaulis), er lige soa specielt knyttet til den
anden Ydertype blrrndt Lobeliasøerne, den næsten udtørrendeo Art-
en spiller en væsentlig Rolle i Klitsøerne paa Læsø, har et
enkelt Findested paa Bornholn, og trcæffes ellers kun pan spred-
te Lokaliteter fro Nord til Syd langs den jydske Vestkyst~ Den
vokser inden for det her behrrndlede Ooraade særdeles talrigt i
et Par af de nest fladvandede Søer, Don nangIer i andre, et nf
de TIest talende Udslag af Variationen Dellem Snansøorne ind-
byrdeso

løvrigt viser Forskellene sig ned Hensyn til en
Række Arter, der i sig selv gennongaaende er alnindelige inden
for don specielle vGstjydske Vegetationstype, hvortil de er



knyttet.
Selve Artstallet er ret lille i de fleste af de mere eller
mindre udtørrende Søer, større i Vorup Sø.

Den fugtige Hede mellem Søerne viser ligsom disse
en betydolig Variation, især med stor Forskel mellem den øst-
lige og den vestlige Del. Ogsaa den er derfor velegnet for det
sammenlignende Studium af Plantesamfundene og er samtidig af
særlig Værdi for de botanisk interesserede, der staar uden for
Fagfolkenes Kreds, og for hvem det væsentlige er Tilstedevær-., elsen af et stort Antal Arter inden for samme begDænsede Om-
raade. Nogen blot tilnærmelsesvis fuldstændig Artsliste fore-
ligger ikke; men Artsrigdommen karakteriseres alene ved den
samtidige Tilstedeværelse af Planter som Storlæbet Blærerod
(Utrieularia intermedia), Brun Næbfrø (Rhynehospora fusea),
Langbladet Soldug (Drosera anglica), Smalbladet Star (Carex
limosa), Liden Ulvefod (Lycopodium inundatum) og Fin Bunke
(Desehampsia setaeea)o

En smallere Stribe nf højore og meget uregel-,''''"-' mæssigt udformet Klitland langs Sydrandem af Torup Plantage
forbinder den lava og sørige ~litheQu med Havklitten. En

:,e' væsentlig Del af dette forbindcmd8 Eli tomraade or underlagt
Klitvæsenet som "Værnekl it", idet Eli erne har fundet Værdien
af Klitten for ringe til at opveje O~kostningerne ved den
obligatoriske Dæmpning af Sandflugteno Arealet er ogsaa daar-
ligt egnet for Beplantning, saaledcs som det har vist sig i
den tilstødende sydvestlige Del af Torup Plantage, hvor væksten
har været san ringe, at man efter en for nogle Aar siden sted-
fundEm Brand ikke har fundet det Umagen værd at plante igen.
En Fredning vil derfor ikke støde mod udnyttelsesmæssigo In-
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teresser, og en aaben Forbindelse mellem Søomraadet og Hav_
klitten vil forøge baade den naturvidenskabelige og den rent
landskabelige Værdi af Fredningen.

Mod øst maa Gnænsen tDækkes uden om de store Klit-
volde, der her begDænser Arealeto Dette er nødvendigt for at
sikre Grundvand stand en inden for Søomraadet, idet Ternænet
stort set falder mod øst, og samtidig vil disse Klitkæder i
Randen af det fredede Omraade danne den bedst mulige land-
skabelige Begnænsning for dette ••• ".

I skrivelsen beskrives endvidere de foreslåede
gDænSer for fredningsområdet, ligesom skrivelsen indeholder
et forslag til fredningsservitutter. Denne beskrivelse og
dette forslag er sonere erstattet af oversigtskort med ind-
tegnede gDænser og af en egentlig fredningspåstand, jfr.
nedenfor (foreningens skrivelse af 30 februar 1971).

Allerede forinden bekendtgørelsen af frednings-
påstanden var der efter fredningsnævnets begæring i oktober
1963 udarbejdet et oversigtskort i størrelse 1:10.000 over
terrænet omkring søen, hvorpå den foreslående fredningsgrænse
var indtegnet. Oversigtskortet var udarbejdet af landinspektør
P. Boe, Thisted, som af fredningsnævnet var ffiltagettil at bi-
stå nævnet som teknisk sagkyndig under sagens behandling.

Behandlingen af sagen stødte på en række vanske-
ligheder, herunder af arbejdsmæssig art.

Ved skrivelse af 23. december 1970 fremsendte Dan-
marks Naturfredningsforening i henhold til dettes begæring i
35 eksemplarer oversigtskort i størrelse 1:100000 ovor fred-
ningsområdet og dettes omgivelser. På kortet var indtegnet
fredningens beg~nsning, ejurlavsgDænsor, grænserne for klit-
fredning og grænserne for fredningsområdet omkring gravhøje.
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Endelig uddybede Danmarks Naturfredningsforening

efter fredningsnævnet s anmodning dets fredningsforslag i
skrivelse af 3. februar 1971. Denne skrivelse er sålydende:

"Under henvisning til tidligere fremsendt rejs-
ningsskrivelse, kortmateriale m.v. skal Danmarks Naturfred-
ningsforening fremsætte følgende supplerende bemærkninger:

Udover de tidligere anførte motiveringer for det
fremsendte fredningsforslag må dette område ses som et led i
de omfattende fredningsbestnæbelser, som strcækker sig fra
Hanstholm over reservatet - fredningcrne ved Nors og Vester
Vandet søer - statsplantagerne - Stenbjergfredningen over
fredningsforslaget fra Lyngby til Flade sø, statsplantager
og videre til Aggertange. Ved gennemførelsen af kystvejen
fra Klitmøller til Hanstholm var det en aftale mellem de kom-
munale- og fredningsmyndighederne, at denne lange rcækkefred-
ninger skulle søges gennemførto

Fredningsforslaget for Vorup sø indgår som et
meget betydningsfuldt led i bcstnæbels8rne for at sikre dette
i Danmark helt enestående store naturområde, og foreningen
finder, at det er meget vigtigt, at forslaget ses i denne

.. større sammenhæng.
Den tidligere fredningspåstand ønskes endvidere

erstattet af medfølgende forslag til bestemmelser:
FREDNINGSPÅSTAND.~----------------
lo Bebyggelse skal ikke være tilladt, bortset fra de for drif-

ten af bestående brug nødvendige bygninger, når disse op-
føres i umiddelbar nærhed af eksisterende bygningero Teg-
ninger og situationsplan sk~l dog forinden påbegyndelse
forelægges fredningsnævnet til godkendelse.

\
\
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12.
Tilbygning til eksisterende bygninger oå ligeledes kun
foretages med nævnets godkendelseo
Eksisterende bebyggelse må opretholdes og vedligeholdes
i nødvendigt omfang o Dette gælder dog ikke de i området
værende sommerhuse på lejet grund (matro nro 2n), idet
disse huse skal fjernes efter udløbet af lejetideno

20 Opstilling af boder, skure, master, transformatorstati-
oner eller andre skæmmende indretninger må ikke finde
stedo

30 Arealerne må ikke benyttes til cnmpingo
40 Etablering af oplngspladser skal ikke være tilladto
50 Bilophugningspladser må ikke etableres o
60 Arealerne må ikke benyttes til henkastning af affald.
70 TerDænformerne må ikke ændres ved afgravning eller op-

fyldningo
80 Søen må ikke opfyldes, og vandstanden må ikke sænkes.
9. Søen må ikke benyttes til sejlads med motordrevne far-

tøjer.
100 Spildevandsudledning i Førby sø må ikke finde stedo
110 Arealerne må ikke benyttes til motorbnno eller lignende.
120 Beplantning må kun foretages efter en nf de påtaleberet-

tigede godkendt plano
Foranstående bestemmelse skal dog ikke være til hinder for,
at der til onhvor tid ~værksættes de foranstaltninger, som
af Statens Klitvæsen og Snndflugtskommissionen måtte find-
es påkrævede til sandflugtens dærnpelse og klitternes b8-
varelsGo

130 Almenheden skal have adgang til fods ad eksisternede veje
tt og stier o Der pålægges iøvrigt ikke ved nærværende kendel-
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se arealerne særlige bestemmelser om adgang for almenheden;
men det forusættes, at almenheden har adg~ng til samtlige
arealer i det ved den til enhver tid gældende n& urfred-
ningslov hjemlede omfango

14c De påtaleberettigede kan uden omkostninger for ejeren for-
anledige at en ønsket naturtilstand opretholdeso

Fredningen skal ikke være til hinder for, at der
med FredningsplGnudvDlgets foranstaltning etnblcres en parker-
ingsplads inden for området.

Endelig skal det nævnes, at badning og fiskeri
fortsat skal-~re_ tillndt.

Påtaleret tillægges fredningsnævnet for Viborg
amts nordlige fredningskreds, fredningsplanudvalget for Viborg
amt og Danmarks Naturfredningsforening.

Der vedlægges arealberugningo

Med venlig hilsen
Hems H.Sune Ebbesen •"

Under s~gens indledende bebnndling modtog fred-
ningsnævnet et af civilingeniør Erik Aggernæs, Kyndby, som ejer
af matro nro 5 i Snæstrup by og Jannerup sogn, indsendt andrag-

\I

!
!ende af 50 januar 1966 om"dispensation fra fredningsbestemmelser-

ne, således at det tillades at opføre et hus på ejendommen".
Det hedder-i skrivelsen, hvori oplyses, 8t andrageren har købt
ejendommen den 150 d8cember 1965, bl.Do: "0.0 Det bemærkes, at
sælgeren over for mig har oplyst, at dor var rejst frednings-
sag, men at "en bette husskulle der altid kunne bygges". På
forespørgsel om hvad fredningspåstnnden gik ud på, svarede sæl-

.-.
geren, at det vidste han ikkeo En telefonisk henvendels8 til

l
I
i
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Tinglysningskontoret i Thisted viste sig heller ikke at give
nogen oplysning om fredningspåstanden.

Da arealet er 21 ha. 2.406 m2 og grunden er stærkt kuperet
skulle det være muligt at indpasse et byggeri uden at komme
i strid med ånden i naturfredningslovens, hvorfor jeg håber på
velvillig behandling af dispensationsansøgningen.

Med højagtelse
Erik Aggernæs •••"

Tilsvarende skrivelse blev af civilingeniøren sendt til fred-
ningsplanudvalget for Hjørring og Thisted amter, der i skrivelse
af 31. januar 1966 meddelte andrageren følgende:
"Den pågældende parcel er omfattet nf en i januar 1964 rejst
fredningssag for Klitsøarealet, øst for Vorupør.
Af fredningspåstandens § 7 fremgår, at "der ikke på arealerne
må opføres bygninger, hverken midlertidigt ellor vedvarende
ligesom der ikke må anbringes skure, boder, master eller lign.
og ej heller etableres camping- eller lejrpladser."

Fredningssagens oDrådobeg~nsning er overensstommende med den
bekendtgjorte fredningsplcillfor Hundborg-Jannerup kommune, hvor
der i øvrigt i overensstemmelse med fredningspl~non er udlagt
arealer til sommerhusbebyggelse i Nr. Vorupør o~ syd herfor.

Sagen kan således ikke anbefales herfra."
Der fandt i den følgende tid en brevveksling stod

mellem lodsejeren, fredningsnævnot, Danmarks Naturfredningsfor-
ening og Ministeriet for kulturelles anliggender, og i skrivel-
se af l. marts 1970 til fredningsnævn0t meddelte lodsejeren, at
han efter i 2 år at have boet i campingvogn på sit areal havde
mistet tålmodigheden og havde ladet opføre en midlertidig be-



byggelse, og at der ved retten i Thisted var anlagt en straffe--
sag mod ham for overtrædelse af landsbyggeloven af lo. juni
1960 § 65, stk. l a og c, med påstand om straf og pligt at ned-
rive bygningeno Ved Thisted rGts dom af 120 februar 1970 blev
lodsejeren ~kendt en bøde og tilpligtet at fjerne bygningen
senest den 31. marts 1970 under tvang af fortløbende dagbøder
med 25 kr. pr. d.:igfra den lo april 19700 Dommen blev af 10(1.::;--
ejeren påanket til Vestre Landsret, dor ved dom Qf 4. deCeI:lbcr
1970 stadfæstede domrrlen,dog at fristen for fjernelsen af byg-
ningen blev bestemt til den 300 april 1971, og at tvangsbøc cr.clC
i mangel af fjernelse påløbor fra don l. maj 1971.

Ligeledes under sagens indlod ende behandling søg-
te ejeren af den faste ejendom matro nro 2 a Vorupør, Hundborg
sogn, fru Klara Jørgensen, fra fredningsplanudvalget for Hjør-
ring og Thisted amter at indhente oplysninger om mulighederne
for at opføro sommerhuse på en del af ejendoTImeno Frcdnings-
plnnudvalget skrev herom til fredningsnævnet i skrivelse af
300 juli 1962 således:

fJ.."Vedro matr.nro 2 , Vorupgaard r.l..r.J.. Hundborg sogn._,
Man er bekendt mod, at ejeren af ovennævnte m~tr.

nr., fru Klara Jørgensen efter o..ftr,levil freLlsende en forc-e spørgsel on tilladolse til, at der opføres sOIJmerhus på cm

del af nævnte natrour.
I den anledning kan oplyses, at repDæscntantor

for sognerådet og fredningsplanudvo.lget sammen har set på aI'cal-
et.

Fra fI'edningsplanudvalgets side er man af den
formening, at omhandlede areal ikko for tiden bør frigives til

e yderligere sor:mwrhusbebyggelse, men nåske kan holdes som reser--
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tt veareal, når de udlagte arealer ved Nro og Sdro Vorupør er op-

brugte o

I

,

Arealet ligger i naturlig tilknytning til Vorup
Sø og med flere velbevarede kær2pehøje i umiddelbar nærhed o JH··

standbestommelserne fra søen og kæmpehøjone bør absolut over--
holdeso

Den eksisterende bebyggelse, som på en moget uhol-
dig måde skæmTIer landskabet o~kring søen, ligger sa~tidig på en
uheldig måde, på den absolut most eftertragtelsesværdie;o del af
aroalet, og spærrer derfor for bnglnndeto

Området er i den bekendtgjorte fredningsplan tænkt
friholdt for bebyggelsoo

Dot skønnes, at der iøvrigt vil være neget store
bekostninger forbundet ned etablering af' fælles vandforsyning
og kloaksystem for området o Afløb til søen ~å absolut undgåeso

I fortsættelse af foranstående, skal nan efter
aftale med sognerådet - oplyse, at der er nyopført et sor.1t"ner-
hus i det pågældende område - husejer er købmand Møller, Nro
Vorupøro Husets placering er i afgjort strid med afstandbesteu-
melsorne fra søGn og en kænpehøj, og byggetilladelse er ikke
søgt indhentet vod bygningsmyndighederneo

PoUoVo Ernst B08o"
Ved skrivelse af 60 april 1963 sendte fru Klara

Jørgensen sålydende forespørgsel til fredningsnævnet:
"Som ejer af matro nro 2a, Vorupge,ard EloDo, Hundborg sogn, til-
lader jeg r::J.ighGrved at forespørge, OD dGr vil lrunne forvOIltc,:
givet tilladelse til somrJorhusbebyggelso på det areal, SOD or
vist med rødt på Dedfølgonde fotokopi af nålebordsbladete



17.
Det kan oplyses, at arealet 8r uopdyrket, hovedsag elig lyng-

bevokset og med enkelte spredte fyre Dog er der en smal fyr-

og kratbevokset bræmme umiddelbart oven for den skrænt, som

går ned mod søen. Selve Søbredden Gr ~~ovodsagelig græsbevokset

med lidt sand.

Der findes sc:mdbund i søen, og don er v81egnat til badning.

Oven for skrænten ligger en halv snes sommerhuse på lejet grund,

de fleste umiddelbart ud til sknx:nten. Et enkelt hus, en jcrn-, banevogn, er beliggende på søbredden.

Få, eller i umiddelbar nærhed af arealet, findes 4 kæmpehøjen

Vorup Sø har en vandfaldo på over 3 ha, hvorfor 5 25 stk. Lj_ i

Naturfredningsloven berører arealet, li~esom 100 m linien fra

jordi'aste fortidsminder i h.t. S' 2 stk. l i samme lov, hviler

pa on del af arealet.

Det flade areal øst for den fyr- og kratbevoksede bræmme lic;r;c'r

forholdsvis skjult fra landevejen og med lidt bc-:plcmtninlj kan, en evt ~ sommerhusbebyggelse på arealet let sl'ø'reL'Jo

J8g er indstillet pa at lade udarbojc] e cm samlet udstyknings-

plan for hele omrtlclet, dersom mynclic;hudorno giver tilladelse

til sommf.Jrhu.obebygg<:..lse.

Dot drejer sig om en samlet areal ean G ha, og om dot kra~es,

er ,jeg villig til at etabl erG fælles vandforsynine; og/eller

kloak, når en del af grundene er bebygget.

Denne forespørgsel er enslydende sendt til:



,

Hundborg- Jannerup Sognorådo
Thistod Aots Vejvæsen o
SundhodskoDIlissionon for Hundborg- Jannerup KOTI~uneo
Fredningsplanudvnlget fOr Hjørring og Thisted .Ar:lteroll

Fredningsnævnet besvarede skrivelsen således
i skrivelse af 200 april 1963:

lIVed skrivelse af 60ds o har De rettet forospørg--
sol til fredningsnævnot on nuligheden for opnåelso nf tillRd-
elso til sOIlI':lOrhusbebyggelsepå ovennævnte aroalo

Af kortet, der var vedlagt Deres skrivelse, fron-
går det, at arealet Dod vest grænser til Vorup Sø, sa~t at der
nord for arealet er beliggende 2 gravhøj e CM- 1303 - 3 og L~)

og øst for dette ydorligore 3 gravhøje (N - 1303 - 5 - 5a og
6)0

Vedror.ende specielle fredningsgrænser kan Ilcc;V:1ct
oplyse at der i Dedfør af frodningslovons § 25 stko 4 (lovbo
nro 194 nf 160601961) ikke uden nævnets santykko r:låbyggos
nærnere søer end i on afstand uf 150 TIo Hvad angår gravhøjone
er der i TIodfør af sacrQO lovs § 2 on fredningerno på 100 li

rognot fra højons fod, dor ligoledes kr.xvor tilladelso ~ra næv-
net, efter indhont(;t udtalelso fra Nntional1.lusooto

For dot øvrige areals vudkomnende kan nan oplyse
Dem on, nt der for Hundborg-Jannerup konmune foreligger en af
overfredningsn~vnet godkendt fredningsplano Denne plan adnini-
streres af fredningsplo.nudvalget for Hjørring og Thisted anter,
dor således i førsto rækko nå tage stilling til Deres ansøgningo

Hvis De bliver nægtot tilladelse til bebyggels~
af planudvalget kan denne afgørelse indankes for ankeudvalget

tt:· for Jyllands nntero Stadfæster nnkeudvalget den trufne Rfgor~l-

I
I
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se, kan De begære rejst fredningssag ved henvendelse til fred-
ningsnævneto

Der tages heron det forbehold, at disse regler
efter den nugældende fredningslov ikke andrer ved det i folke-
tinget under 230 januar 1963 frensatte forslag til revision af
fredningsloveno

Med hensyn til nulighGc1en for at opnå dispensation
fra de specielle fredningsgr:;;;nser eftt)T Q 25 stk. 4 og § 2 n;J

det antages, o.t De ikke nå forvente SC:-J.c1:'I.:.netill~delser ned-
delt o I denne forbindelse gør naD Den o:onærksoI1 på , at nævnet
ligger Ded et forslag fra Dar1I1arks ]'Jr-1.turfredningsforeningon
fredning af arealer bloa. rundt OD helo Vorup Sø. Dette for-
slag blev udarbejdet af foreningen i 1950 (K 16094) og blov
frensendt til nævnets orientering i 1957, hvorefter det blev
rejst SOD fredningssag ved skrivelse 81:' 307019590

Efter aftule blev sagen stillet i bero, idet Plan
fandt, at m.l...YJ. burde anvente fredningsplanen for hule kOill'l.unen,
og se OD dor ikke herved blev opnået tilstnækkelig sikringo

Det tilføjes, at De foruden ovennævnte tilladelser
til sin tid tillige skFl.lhave tilladelse fra bygningsnyndig-
hederne saut at der IJed enkel te und tcJ.g81ser er byggestop for
opførelse af sonIlOrbuse o"

Den tilsvnrende ansøgning til fredningsplanud-
valget blev besv~ret vod dettes skrivelse af 270 Dnj 1963 så-
ledes:
"Fru Klara Jorgensen,
Førby pro
Sjørring Thyo

I anledning af Deres forespørgsel af den 60 april doao OD til-



aladeIse til sor~lerhusbebygg81se på et areal af natronro 2
Vorupgård Dono Hundborg kan oplyses, at der er bekendtgjort
fredningsplan for en del af Hundborg-Jannerup kODDune også OD-
fattende nærv,ærende nrealo

I følge fredningsdisponorillgsplanen er arealet tænkt friholdt
for bebyggelse, og f.mn kan derfor herfra ikke godkonde dot an-
søgteo

Sru~tidig gøres oprIDerksonpå, at der er rejst fredningssag forIr det onhandlede oclråde i forbindelse Dod aftaler af Hanstholm-
reservatet og de store indlnndssøero

Ernst Boe"o
Endelig tilskrev Thisted Mlts Vej- og Vandin-

spektorat fru Klara Jørgensen således i skrivelse af 190 april
19G3:
"Vedro: Llatro nro,.2.Q:.,VoruH<;aard Do::'lo Hunciborg sogno, Ved skrivelse af 60dso har De forespurgt OD I.1U-

ligh8dorne for at opnå tilladelse til SOT1uorhusbebyggelse på
oV8nnævnte [latro nro

Det froogår, at forespørgslen s~U1tidig er sendt
til sognerådet, sundhedsnyndighedorllo og fredningsnyndighedornoo

Såfrent der af disse Dyndigheder tillades oprettet
on sOLlLlerhuskoloni i onrådet, vil det fornentlig være Duligt
at opnå tilladelse til ~t otabler0 en enkelt adgang fra lande-.
vejen til en såd~ koloni, såfrent dor vod la~dovejen sikres
tilstrækkelig fri oversigto Sagen skal dog forelægges nntsrådet

tt og fornentlig § 35-udvalget for Thisted ant.
Sagen vil iøvrigt først blive endelig bEJhandlc,)t

",



her, når de ovenfor nævnte instanser har færdigbehandlet sageno"
Et af de huse, son er beliggende på det pågælden-

de areal, tilhører dyrlæge Ho Toft Jensen. Ved skrivelse af 40
februar 1964 søgte denne og fru Klara Jørgensen on tilladelse
til, at parcellen onkring dette hus Llåtto blive udstykket,,

idet de havde indgået ~ftale OLl et 20 årigt lejenål af arealet,
og kun efter udstykning kunne lejeaftalen tinglyseso Denne an-
søgning og de Lled dotte følgende erklæringer forblev hos fred-
ningsnævnet, således at Rnsøgningen ikke er realitetsbehandlet

• af landbrugsninistorieto
Endolig søgte fru Klara Jørgensens søn, gårdejer

Johannes Jørgensen, under sagens behandling ved skrivelse af
290 januar 1964 til Det danske Lejrpladsudvalg oplysning on
nulighederne at indrette en canpingplads ved søen, ligeledes
på natr. nro 2 a Vorupør, Hundborg sognø Til brug for Frilufts-
rådets behandling af denne forespørgsel afgav Det danske Lejr-
pladsudvalg i skrivelse af 21ø oktober 1965 salydende rapport:
"Rapport

, OD orienterende besøg hos Johsø Jorgensen, Førbyo

Efter aru.10dninghar undertegnede konsulent fredag den 150 okt"
1965 klø cao 18 indfundet nig hos landr.mnd Johso Jorgensen,
Førby pro Sjørring, i anledning o.f, at nævnte Jørgensen har
planer on indretning af en cD.I1pingplads på sin landoj endor.1i
Fø])'byi Thyo

Den på~ldende ejondon ligger i Hundborg-Jannerup kocrnune, syd
for landevejen Thisted-Vorupør og på ostsiden af Vorup sø, en
fladvarrlet sø på knap en h12

0 EjendoTI:len er på cao 90 tøndere land, nen dens he.rtkornstil1iggende er ikke særlig stort, da
jorderne er I'legetlette, og en del er bevokset r1Gd lyng og



i~ gran.

På stedet blev truffet lnndnand Johs. Jørgensen, en Dand på

!
I.
I
f~e,-

Hnn påviste stedet, hvor den pågældende canpingplads tænkes
anlngt.

Langs østsiden af Vorup so er der en flad lJndbDæ~me på 50-100
D. Indenfor denne er der en lav kystskr.ænt på 2-4-8. øverst
oppe beklædt ned et læbælte. Indenfor dette er der en græsbe-
vokset nark ca. 250 rI .. lang og ca. 50 T10 bred, altså ia.lt en
god hao, og denne nark tænkes anlagt SOD. canpcringsarealo På
arealet er der et par kæopehojc.

Toiletbygning etc. tænkes placeret i noget læplantning i n~r-
heden af gården, son ligger nordøst for arealet. Der er ikke
nulighed for kloakering, og vand fås fra en brønd på gården.

Det pågældende areal Då betegnus SOD velegnet til canporing,
do. det er højtliggendu i forhold til soen, tort og noe;nnlunde
lige og jævnt. Det er ongivet af læplantning. Endvidero er der
adgang til søbredden oe til fuldstændig farefri badning i søen.

Dot vil være forbundet ned visse vanskeligheder at få de snni-
tære forhold bragt i en god stand.

Vanskelighederne er dels reelle, dels f'ormelle o

De reelle består i den oDstændighed, at der ikke er vandv~rk
og ikke I1ulighed for kloakering. Dette vil fOrI'1Gntlignedfare,
at der kun kan blive tale co torklosettero

tt De forneIle ligger i, at der er udorbejdet fredningsplan for



~ kOill1unen, og anlæ~ af en caopingplads nå derfor indordnes under
de krav, son denne plan stillero

Jeg har tilrådt hro Jørgensen at sættu sig i forbindelse ned
frodningsplanudvalgct for Hjørring og Thisted aoter ved land-
inspektør Ernst BOG, IIjørrin~, for at det kan afgøres, on tnnk-
en on en cfulpingplads det på~ældende sted kan bringes i h~TI10-
ni ned fredningsplanen for den par;ældende kon~1Une, speciel t

ned hensyn til placering af bYGninGor e:tco

l
Derefter kan der arbejdes vidore ned. losninGen 3.fde sanitære
problener i forståelse ned sundhedskor12lission, eI:lbedslæge og
byggewyndighederd

Der vedlægges et fotografi fra stedeto
Hjorring, den 210 oktober 1965

Hojbye o"

Friluftsrådet frensenute denne rapport til fred-
ningsnævnet ved denne påtegning af 70 decenber 1965:

"Videresendes til Fredningsnævnot for Thistud
mlt, idet Friluftsrådet, forinden det udtaler sig on onskelig-
heden af en canpingplads ved den påg.xldende so, skal bede op-
lyst, on det uniddelbart ved stranden beliggende sonnerhus -
foran den ovrige sonnerhusbebYijr;elsc _. er opført lovligt o I

bek:ræftende fald Då nan nåske sige, ",-tstrrmdbilledet er ode-
lagt, således at det er ligegyldigt, on der kODDer en telt-
lejr eller ej, jfro vedlagte 2 foto~rafiGr, hvor det påijældcn1e
hus er nærket ned en pilo"

Frednin'-ssplanudvalget for Hjørring og Thisted
anter tilskrev i sagens anledning Johannes Jørgensen såledos
i skrivelse af 140 dccenber 1965:



I

~'Vedro areal af matro nro 2a Vo~'pgårq._~:mo Eund~_org sogn
Det omhandlede areal er omfattet af den bekendtgjorte frednings-
plan for Hundborg - Jannerup kommuneo
Der er af "Danmarks Naturfredningsforening" rejst frednings-
sag for Vorup Sø's omgivelser, herunder her omhandlede arealo
Iflgo naturfredningslovens § lo, må der, når fredningssag er
rejst for et område, intet foretages der kan danne hindrin~ for
eller vanskeliggøre sagens gennemførelseo
Fredningsplanudvalget vil for sit vedkommende tage spørgsmålet
om den ansøgte campingplads op til behandling ved næste udval~s-
møde, der afholdes i begyndelsen af 1966, hvorefter man skal med-
dele Dem udvalgets endelige indstillingo"

Mens sagen var stillet i bero i fredningsTIawnet,
påbegyndte Thisted amts Voj- og Vandinspektorat arbejdet med en
udbygning af landevejen mellem Hundborg og Vorupør, og ved
skrivelse af 140 november 1963 anmodede vej inspektoratet om
fredningsnævnets udtalelse om dette projokto Forud for denne
forespørgsel havde vejvæsenet uden indhentet tilladelse fore-
taget en mindre opfyldning med sand af søarealet ud for den pro-
jekterede vejforlægning, og under et i denne anledning den lo
november 1963 afholdt møde indgik amtsvejinspektoratet på at
retablere forholdet bedst muligt ved fjornelse af opfylclningeno
Efter en mindre ændring af vejprojektet blev dotte gellilemført
i do følgende åro

Fra den lo januar 1971 består fredningsnævrrt, hvis
benævnelse fra kommuneomlægningon den lo april 1970 er: freQ-
ningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds, under be-
handlingEm af sagen af formanden, dommer Ib Lind Larsen, Nyl:'(~""Ir
bing 1"1ors,og medlemmerne, vurderingsformand Ho OVGsen Nygaard,



25.

Kallerup, og gårdejer, byrådsmedlem Peder Fink, Jannerup. Nævn-
ets sekretær under sagens behandling har ~ret retsassesso~ Pa

Bruun Nielsen, Nykøbing Mors.
Fredningsnævnet har afholdt møde den 25. november

1971. Indkaldelse til mødet blev sendt anbefalet til samtlige
lodsejere, der berøres af fredningspåstanden, panthaverne i de
berørte ejendomme og en :række offeni~lige myndigheder. I møde~
del tog samtlige lodsej ere med undtagelse af to og repræsen·,·
tanter for Danmarks naturfredningsforening, den~es lokalkomite
i Thy, Nationalmuseets fortidsmindeforvaltning, hyudviklings-
udvalget for Thisted-Hanstholm egnen, Viborg amts bygnings-
myndighed, Viborg amts vejvæsen, fredningsplanUdvnlget for
Viborg amt, Thisted kommune og statens klitdirektorat. I
mødet havde hver enkelt lodsejer lejlighed til at udtale sig,
efter at der var redegjort for fredningspnstanden, ligecom do
mød te repIæsentanter for myndighederne ud tal te sig a Det ole'\l i

mødet meddelt af repræsentanten for fredningsplanudvalget, at
der ville blive nedlagt pastffildom en afrunding af fredningsom-
rådet ved inddragelse af yderligere arealer, og fredningsnævnet
vedtog efter en drøftelse med do repDæscnterede myndigheder,
at man ville imødekomme dette forlangende j og på grundlag af
bl.a.luftfotos blev der i princippet opnnet enighed om de nye
gIænser, hvoreftter','de:t~,b:lev.overladt til nævnets,'tekp.isk.Qsag-
kyndige at udarbejde en oversigt over hve~ ejendom, som er om-
fattet af fredningspåstanden , sålec]es som denne udvides efter
fredningsplanudvalgets nye forslag, som efter aftale skulle
fremsendes skriftligt til fredningsnævnet. Oversigten skuJle
udvi§e. størrelsen af de arealer, der påstås fredet, disses
beskaffenhed, grænserne for højfodsfredning, skovbeskyttelses-



260
linier, søbeskyttelscslinier og vejbyggeliniero

I henhold til denne aftale er af den tekniske sag-
kyndigo udarbejdet føl[Sende oversigt j (;fter at frednin[Ssplanud·-
valget ved skrivelse af 160 december 1971 havde påstået 8n
mindre udvidolso uf fredningsområdct, hvorom der var enighed
mellem frodningsplanudvalget og Danmarks naturfredningsforoning:
"F0RBY Sø FREDNINGEN

Arealliste
Forkortelser: Klitfredet areal Kloao

I Areal inden for søbyggelinie
Areal inden for skovbyg[Solinie

(inclo fredskovarenl)
Areal inden for vejbyggelinie
Areal indon for højbyggelinie

Søbo
Skob o

Udyrket aroal
fYl:'ketareal

Vejbo
Højbo
Udyrko
Dyrko

-----------------------,----_._-- -_.
lo No Stigaard

Rosenlunden 4
Kloao 301 ha
Udyrko ~=-.. 9000 A.alborg 5 o I.f· ho.

Snæstrup by
Jannerup sogn

--------------------------------_._- --_ •.-
20 Erik Asgornæs

Strandhøj 3
Kyndbyværk8t

Udyrko 801-

361+0 Krogstrup

matro clnro ./
Snæstrup by
Jannorup sogn

--------------



2(' ~

30 Kristen Olsen Yde
IIEnggård" Skob o 3408-

Aarup Dyrko 004 ....

5L~05 ha7752 Snedsted

matro nro 2.2.
Snæstrup by
J-annorup sogn

40 Troels Ifvorsen Klo3.o 302 ha
"Lyngholm" Skob o 23 o 5 -

2607 ha, Svankjær
7755 Bedsted

mntro nro 3k

Snæstrup by
Jannerup sogn

50 Tvorup Klitplantage 525,1 ha

I 'e

matro nro l, 2~, 3~, 31,
~, ~, 7~,7m, <)2., C)d,
lId, ll~, l2~, l3~, l~,
l~, l~, 20, 21, 22a,
22b, 23!l- 2Lj.Q., 2~, 2~,
24&, 2~, al18 Snæstrup by,
Jannerup sogn,
lf l b l c l~,-, 0-, 0-, .-r-

Vorupør moilln
Hundborg sogn



280- 60 Martin Andersen Kloao 703 ha
Snejstrup Skobo 25,3
7'700 Thisted Skoboao 3,3 -

matre nro ~ 3509 ha

Snæstrup by
:

~
Jannerup sogn

t, (70 Kirsten Johansen
e matro nro 3&2-9-

Vorupør memo

" Hundborg sogn Udgået)

80 Jensine Nygaard Hansen Vejb o 308 ha
Sdro Vorupør Dyrke 201 -
7700 Thisted 509 ha

matro nro 29i, 2gÆ, 2C)2.
Vorupør momo
Hundborg sogn
(2 lodder)

" ge Gudrun JVløllerHansen Klnae 2e8 ha
}l'odbygaardsvej 51 Vejbo Oel -,e 4700 Næstved Udyrke .3e5 -

Ingeborg Høding 6,,4 ha

Elisabeth Møller Hansen
Vibeke I'1øllcrHansen

matro nro 1&2- 2;fl.,
Vorupør momo
Hundborg sogn

e



re 290
100 Peder Madsen Pedersen Kloao 2.2 ha

Sigsvej l Vejbo 206 -
Vorupør Dyrk. 1002 -

I[ 7700 Thisted + udyrk.
I c 3~, 3~ 1500 ha
li matro nr. 2~,

Vorupør momo
Hundborg sogn

e (2 lodder)

, 110 Karl Ejner Nielsen Kloao 101 ha
Nr. Vorupør Søbo 101 -
7700 Thisted Vejbo 6.6

matr. nro 1@2. l~ lGiDyrk. 403 -, ,
3# 1301 ha

Vorupør momo
Hundborg sogn
(3 lodder)

120 Johs. Thybo Kristensen Søbo
Nr. Vorupør Vejbo

3.2 ha
1200 -

7700 Thisted

matro nro l~, l~
Vorupør m.llo
Hundborg sogn
(2 lodder)



300
ie 130 Petrea Birgitte Toft Søbo 205 ha

Førby Vejbo 406 -
7700 Thisted Højbo 102 -

~ matro l~ l~ 803 ha
I nro ,
ti Vorupør momoI
,\

Hundborg sogn
(2 lodder)

r ----"-
tf 140 Inger Kirstino .Jenson'sKloao 702 ha,i arvingerSøbo o o Li" -

Førby Vejbo )05 -
7700 ThistUQ Skobo 007 -

matro nro 6b 9 Dyrk o,
Vorupør mol1'.o +udyrko ~.2-=-
Hundborg sogn 1701 ha

mo.tro nro lS

Faddersbøl hovedgaard
Hundborg sogn

e) (2 lodder)
e

150 Frode Henriks cm Klono 905 ha
e Kongensgovovc,j 23 \Jujbo lj~ o 7 _.

3200 Helsinge Udyrko Goo -

matrc ,?~, 2'1i 300? ho.n- .
2~1. '='<# 32bæ

c:.. ,

Vorupør momo
Hundborg sogn
(2 lodder)

e



310
160 Vorupør kirb:: Erstatningskrav frafaldot

(formand Ior menighedsråd et: Knud bojesen)

~

matro nr. 29~
Vorupør m.mo

f Hundborg sogn;

---"--
17. Henning Ao J8::J.8cn Kl.ao ~) o o ha

Kollerup Ve<lb. ;) 'J -e c

9690 ll\jerri tsluv DJT!"1-" "

, I l-matr. 2'7~ +uayrlc. _. o ) - ., nr. -- ........_ ...-

Vorupør I,i o;) ham.m.
Hundborg soe;n

180 Kr. Trab Kris-cens en Vejb. 40Li ha
Nro Vorupør 4.4 ha
7700 Thisted

matr. nr. 12~
Vorupør m.In.

e Hundborg sogn

t • 19. Jens ~10rberg I"ladson Vejbo 7.7 ha

e Nr. Vorupø.r Skob. 102 --

7700 Tbisted Udyrko 303 -

matro "2b .l3b Dyrk o 4J' -nro 1. -, -_ ...._-

Vorupør m.mo 1602 ha

Hundborg sogn



320
200 Nicolaj Thinggaard Kloao 001 ha

Anderson Skob o 200 -

Sperring kro Udyrko 400 -

7700 Thisted 601 ha

matro nro l4~
!

,:
Vorupør momo

I Hundborg sogn)

\
l ef

"
210 Henning Nielsen Kloao 203 ha

f Spøttrupvej 57 Udyrko 1305 -, 7400 Herning 1508 ha

matro nro l7b

Vorupør momo
Hundborg sogn

220 Bo Sønd8rgaard-Pcder- Skobo 509 ha
sen vi Chro Sønd8rgaard-Udyrko 201 -
Pedersen 800 hu
5792 Aarslev

e matro l7~• nro
Vorupør momo

e Hundborg sogn

230 Ernst Friederichson Skob o 709 ha
vi Graasten bmk Als Udyrko 106 ----
6300 Graastcn 905 ha

matro nro l~
Vorupør momo
Hundborg sogn

e
l.



7,3.-/o
le 240 Kristian B rund Klono 102 ha

Vorupør Søbo 805 - heraf sø 208 ha
I

i
i 7700 Thistod Skobo 50?
'I,,

11~,23..s? Dyrk. 1704 -, matro nr.
Vorupør momo 29n6 ha

Hundborg sogn
(3 lodder)

e 250 Knud BojGsen Kloao 109 lli1

Sdro Vorupør Skobo 1001 -, 7700 Thistod Dyrk o

matro nl'o 21.§. +udyrko ~::.:L.::.._

Vorupør mom. 1609 ha

Hundborg sogn
(2 loddor)

260 Niels Pedersen Kloa. 200 ha
Vorupør Skob. .301 -
7700 Thisted Dyrk.

e b +udyrko 008 -e matr ..n!t'o20-
5 o. haVorupør momo n/

tit Hundborg sogn
"I

, 270 Stenbjorg lditplan 3L~o6 ha
" 2r)cmatro nro c..-

Vorupør momo
Hundborg sogn Erstatning frafald Gt.

It ' ~.....,. ..

~ e~



34.,

e 280 Johso Lykke Jørgensen Søbo 707 ha
Førby Skobo 1905
7700 Thisted Højbo 907 -
~atro nro 2a Dyrk.,

Vorupør momo +udyrko 14-09 -
Hundborg sogn 5108 ha

290 Richard EmiJ Højbak Kloao 3 nL~ hae Vorupgård Søb o 106 -
7700 Thisted. Skobo 509 -,
matro nro la Hø,jh" 108 -

Vorupør mom" Dyrk o 001 -
Hundborg sogn 1208 ha

(3 lodder)
-----

300 Vorupør F'DF Arealcrstatning frafaldet
vi Christian Andersen
Vorupør

e 7700 Thist8d
,

e matro nro 2~
!, Vorupør momo[e Hundborg sogn

~
310 Thylands lystfiskeforening

I

I vi Emborg Jemsen Søbo 0.4- hal

Snedsted 004- ha

matr" nro lP-:

Vorupør memo

e Hundborg sogn
(2 lodder)



350e (320 Erik Jens A. Grumme

matr. nr. ~

Vorupør m.m.
Hundborg sogn Udgået)

33. Lodsejere i vvrupør Sø

natr. nro 42 (Førby sø)

e Vorupør m.m.
Hundborg sogn, 34. Professor Otto Jopsen Vejb o 707 ha
Marie Sevorinc AnderscnDyrko
Sadolinsgado 178 +udyrko ~

5000 Odense 1301 ha

matro nr. Lt2-
Stenbjcrghuso by moTIo
Nørhå sogn

\ 350 Carl Trap Kl.ao 0.9 ha
I e Momrnark camping Sk.b. 2703 -e 6473 Tandslet V8jb. 100 -

I- matr. nr. 2oE. Dyrk.

Stenbjerghuse by +udyrk. 903 -m.mo
Nørhå 38.5 hnsOGn,

360 Aage Larsen K1.a. 1.4 ha

I, 1"Iorgelsbæk Skob. o.) -
I 9440 Aabybro Vejb. L' 3fon -

1#
Dyrk. -l___EL:.-._

matr. nr.e 1).8 ha
Stenbj erghuse by m.m.

Nørhå sogn



370 Knud roulsen Vejb o
Dyrk o

204 ha
Bernhard Tophus
Ko Skalshøj Christensen+udyrko 001 -
Jens Erik Pedersen 204 ha

t lodma ro IU o o-

Stenbjerghuso by momo
NØ.rhå sogn"

Som bilag til kendelsen er indlagt kort mod frod-
ningsområdot indtegneto

I et den 90 marts 19'72 afholdt møde blev den ud-
videde fredningspåstund og andre spørgsI:J.åldrøftet i et møde,
hvori alene deltog repræsGntanter for interesserede og impli-
cerede myndigheder, og hvori også spørgsmålot om tilrette1æg-
gelsen af sagens videre behandling blev drøfteto Det blev nf-
talt at afholde et møde den 250 april 1972 i overensstemmelse
med naturfredningslovens § lL~, saledes at dG nye lodsetiere skul-
le indkaldes tillige med do tidligere indkaldte lodsejere og do
i § lL~ anførte myndigheder, og G~l.lfJd es at der i forbindelse :raccl

mødet skulle foretages en besigtig(;lse o Endvidere blev aftal t,
at møde til frOI::tswttelseaf erstatningf;lcl'avog prøvelse af for-
lig skullo afholdes den 290 maj 197~~0

I mødet den 90 marts 1972 blev oplyst, at gårdejer
Johso Thybo Kristensen (lodsejer nro 12) havde indgivet en an-
søgning til fredningsplanudvalget for Viborg amt om tilladelse
til at oprette en campingplads på matro nro 15 h Vorupør by,
Hundborg sogn, og at fredningsplnnudvalget ved skrivelse af 190
februar 1971 havde medd81t afslag på denna nnsøgningft A~slagat
var af lodsejeren indbragt for T:J.inistL'rietfor kulturelle aIl-
liggender, der i skrivelse af 160 dec(;I:J.ber1971 bloa" udl;a1te:



" Ministeriet for kulturelle anliggender har i
sagen brevvekslet ned fredningsplanudvalget for Viborg amt og
statens naturfrednings- og landskabskonsulent'~ o • o Frednings-
planudvalget udtaler (bl.a.):

"Fredningsplanudvalget .;finder det ansøgte proj ekt
for særdeles uheldigt af planmæssige grunde.

Den 5-10 km brede zone langs Thy's vestkyst (fra
Hanstholm i nord til og med Agger Tange i syd) er en af de re-
lativt få egne i landet, hvor der endnu kan skabes store sammen-
hængende naturområdero Her søgos ved fredninger m.v. skabt en

4IP sammenhæng mellem do udstrakte statsejede arealer i området
(Hanstholm-reservatet, klitplantagerne, vandbygningsvæsenets
arealer m.v.)o Store arealer er allerede sikret i dag og bl.a.
den omtalte verserende fredningssag yed Førby Sø indgår som et
vigtigt led i disse.b€s~pæbelser.

t
I'

I
f
'.'.-l

e_

Hele dette saL~enhængende, uerstattelige naturo~-
råde er i fredningsplanudvalgets foreløbige landskabsvurdering
af se t 'mner 1971 udlagt i zonen med "særlig værdifulde land
skaber" o••

Den ansøgte canpingplads er beliggende ca. midt
i det særlig værdifulde landskab og ved en af de øst-vestgående
hovedfærdselsårer, der fører trafikken ud til Vesterh~veto Så-
fremt denne campingplads bliver godkendt, vil mulighederne for
at gennemføre ovennævnte arbejde ncd at skabe samnenhæng blive
væsentlig forringet, og måske umuliggjort - konsekvenserne taget
i betragtning - idet lignende rekreative anlæg ved de øvrige
øst-vestgående hovedfærdselsårer gennon egnon til Vesterhavet
snart vil kunne skære onråde for onråde ud af sammenhængen.

Principielt finder fredningsplanudvalget, at en



campingplads og andre rekreative anlæg ikke bør anlægges inde
i de værdifulde naturonråder, men derimod ved randen af disse
områder - hvor nær randen må affr~~go af anlæggets art og ydre
udfo:r:r:mingo

Det fremgår af fredningsplanudvalgets tidligere
omtalte skrivelse af 19. februar 1971, at sekretariatet i er-
kendelse af et behov for en ce~pingplads i den omhandlede egn
overfor ansøgeren har givet udtryk for, at sekretariatet er

4t villig til at være behjælpelig med at finde en alternativ pla-
cering" ", Statens naturfrodnings- og landskabskonsulent har
udtalt, at man udfra en planlægningsnæssig betragtning neget
stærkt må advare mod at etablere en campingplads på don om-
handlede ejendom, der er centralt placeret i Gt af Danmarks
landskabeligt set nlest værdifulde områder, et overordentligt
afvekslende, neget stort og sanllenhæng ende område, der må be-
tegnes son et naturparkområdo.oo.

I denne anledning skal Dan herved meddele, at man
kan tiltræde det af fredningsplanudvalget for Viborg ant og

tit
tit

statens naturfrednings- og landskabskonsulent anførte og at nun
derfor ikke ~ar fundet anledning til at ændre den af frednings-
planudvalget trufne afgørelso af 190 februar 1971000."

Santligc lodsejere blev indvGrslet til møderne
den 25 april 1972 og den 29. naj 1972 ved anbefalet skriv81se,
ligesom indkaldelse blev bekendtgjort i Statstidende og Thisted
.AntsTidende, hvorhos interesserede offentlige myndigheder lige-
ledes modtog anbefalet indkaldelse. Til ~ødet dGn 29. maj 1972
blev lodsejerne yderligere indvnrslet ved on ny anbefalet skri-
velse, hvori blev ~eddoJ~ det forvontede tidspunkt for forhand-

tt lingen med de enkelte lOdsejere •

..~--------------------------------------~
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I nødet den 25. april 1972 deltog et betydeligt
antal lodsejere, enten personligt ellor ved fuldoægtige, her-
under advokater, ligesom repr.æsentanter for fredningsplanud-
valget for Viborg amt, Statens klitdirektorat, Danmarks natur-
fredningsforening og Rigsantikvnrens fortidsnindeforvaltning

l

deltogo Samtlige deltagere havde lejlighed til at udtale sig,
og i forbindelse ned nødot foretoges en besigtigelsc. Der fandt
om nogle specielle spørgsnål en indgåendo forhandling stod,
herunder om placeringen af en højspændingsledning over det
fredede areal til Vorupør by, OD friholdelsen af nogle for-
tidsminder (gravhøje) an udøvelse af jagt og fiskeri og om
eventuel tilladelse til at bibeholde nogle, delvis ulovligt
opførte soonerhuse øst for søeno Do cndkelte lodsejeres be-
nærkninger, ønsker og påstande referes nedenfor under særlige
afsnit vedrørende de af fredningen otlfattede enkelte ojendo~~eo

I TIødetden 29. Daj 1972 forhandledes med de
enkelte lodsejere hver for sig og forlig, i første rcækkcOD

erstatningsproblcnerne, blev forsøgt. On disse forhandlinger
henvises ligeledes til afsnittene nedenfor an de Gnkelte~en-
danne o

Da forholdene ankring de huse, son er opført øst
for søen, ikke var tilstrcækkeligt belyst, afholdt frednings-
nævnet nyt nøde den 210 juni 1972, hvori alene deltog en re-
prcæsentant for klitdirektoratet sant lodsejer nro 28, gård-
ejer Johannes Jørgensen, SaTIrlenmed dennes advokat. På dette
møde blev aftalt, at gårdejer Johannes Jørgensens advokat
skulle udarbejde en redegørelse vedrorende de sow1erhuse, san
findes på denne lodsejere jonler, og at Rigsantikvarens for-
tidsmindeforvaltnings afdeling i Århus skulle udarbejde et kort,



tt udvisende nøjagtigt, hvilken bevoksning omkring fortidSDinderne~
derønskedes fjerneto Der blev endvidere forhandlet TIed lodsejer
nro 30, Frivilligt Drenge-Forbund, Vorupør kreds ved kredsforer-
en, vodbinder Christian Andersen, Vorupør, an flytning af for-
bundets hus, og det blev aftalt, at videre forhandling an even-
tuel flytning skulle foregå TIellem fredningsplanudvalget fo~ -Vi-
borg amt og·Frivilligt Drenge-Forbund, således at et muligt-re~
sultat kunne forelægges på et senere mødeo

På et den 30 oktober 1972 afholdt node blev i

•e første r.ække drøftet linieføringen nf en af Thy Højspændings-
værk ønsket ledning over onrådet til Vorupør og fjernelse af
beplantning ankring gravhøjenoo

Efter en indgående drøftelse 8ellem repr,æsent~nt-
en for højspændingsværket, fredningsnævnet og repr.æsentanter
for Danmarks Naturfredningsforening, fredningsplnnudvalget for
Viborg aot og klitdirektoratet blev der opnået enighed on linie-
føringen, og fredningsnævnet I::1cddelte enst.emmigt,dispensation
fra den bekendtgjorte fredningsplan til denne linieføreingo
Udskrift af fredningsnævnets forhandlingsprotokol vedrørende

• denne dispensation er frensendt til snntlige interesserede nynr--
digheder, og efter at repr.æsentanten for Thy Hojspændingsværk

.. havde afgivet erklæring OTI, at ~an ikke kr,æver erstatning ud-
gik dette sporgsnål dereft~r af sageno

Fredningssagen blev herefter optaget til kendelse,
og der har derefter været afholdt en række voterinesnødero

De af fredningspåstanden onfattede lodsejere har
fremsat bonærkninger, indsigelser og pastande son følger:

L00sejor nro 1, matro nro 3 r Snæstrup by, Jailllerup
.§..ogn,læp;eN o Stigaard o



I skrivelse af 23. naj 1972 har lodsejeren ~eddelt:
at han er villig til at sælge arealet til staten for 23.000 kr.

'.

kontant, således at køber skulle betalu salgsomkostningerne.
Tilbudet var tidsbegr.ænset til 14 dage. Fredningsnævnet har vec
en telefonisk santale ned lodsejeren den 25. IJaj 1972 opnået,
at lodsejerens tilbud ville stå ved ~agt indtil den 25. novem-
ber 1972, og tilbudet blev ved skrivelse af samme dag videre-
sendt til fredningsplanudvalget for Viborg aut til forelæggelso
for Ministeriet for lrulturelle anliggonder. I modet den 20. no-
veIJber 1972 meddelte overklitfoged Skarregaard for klitdirek-•• toratet, at det fremsatte tilbud ikke var Dodtaget, og at nf--
tale pD statens erhvervelse på andre vilkår ikke var indgGoto
Lodsejeren har kDævet erstatning i anledning af fredningen,
uden dog at freTIsætte krav on bestent beløb.

Lodsejer nr. 2, matr. nr. 5 i Snæstrup by, Jan-

nerup sogn, civilingeniør Erik Aggernæsn
I det den 25. november 1971 afholdte Møde rede-

gjorde lodsejeren for det hidtil af han foretagne i anledninG
af hans ønsker OD tilladelse til at bygge et sommerhus på de

ti af han købte arealer, eventuelt senere et helårshus. Han ned-
lagde principalt påstand OD, at hele det ham tilhørende areal,
matr. nr. 5 i af Snæstrup by og Jannerup sogn, fritages for
fredningen, og nnbragte til støtte for denne påstand, at de i
Danmarks Naturfredningsforenings fredningspåstand anførte be-
grundelser (pag.•3,3. nfsnit) i skrivelse af 15..marts 1950
ikke kan motivere en fredning af hans arealer. Der er i viI'ke--
ligheden, hvis fredningspåstanden, som denne er nedfældet i

Dam1arks Naturfredningsforenings sidsto skrivelse efterkonwGs~
tale on en egentlig exprpriation, idet arealerne efter en fred·
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ning - hvis disse påstande følges - ikke vil kunne anvendes til

noget SODhelsto Subsidiært påstod han sig TIeddelt tilladelse

til at bebYb[F,eindtil 200 Ii efter nærnero ['..ft<lle ned frocl-

ningsnævnet og frodnin8splnnudvCll[';et, oe at bostcmnelsEm OD

forhud !Jod canpinc udgår. Mest subsidiært påstod han sig til-

kendt en sådnn erstatning, at hFm for chmne kan erhverve et

tilsvClrunde ~reo..l ved Vesterhavet, på hvilket han kan bygge

efter sine onskero I alle tilfælde pCtstod htm sig tilkendt cr-

sto..tning for foro,,;ede bYf.~geonkostninr!,er for et 200 r.J.2stort

hus, beregnet efter bygf~eindexet i 1966 og det tilsvClronde

index p.s. det tidspunkt, frednin[';ssagcn ur afsluttet.

Lodsejeren hCl.ri skrivels~ o..f15. april 1972 an-

fort følf,enc1e:

"SODfrenfort på 10dsej8rllodet den 2~;oll.71 ,vil en fr8dning

efter frodningspåstanden vj rke SODCl L exproprintion, idet

o..realet hverken vil kunne bebym5es el101' nnvcndes til CDJ'J-

pinr;o

ErstC1.tningun TJD dc.;1'for være S<ITstor, at ,jc.;p; for denne kn.n er-

hverve et areo..l ved Vusturh:wet af sn.nJ1Ostorrelsu, 21,2 hn,

og ned SC1.DrlCrettigheder san nin cjondoLl hnvde, da frudnings-

saGen, b18v rejst, dov.s. uden survituttoro

Hvis det overhovedet er J1ulic;t at frenskn.ffo en sådnn ojcndon,

vil den næpj)8 kunne orhverves for ninc1ro end 200.000,- Kr,

hvorfor nit erstntninsskrnv vil være to hundred~_~~inde

kroner , nl t under forudsætnins nf ",t sn.[jon Jmn afsluttes i

år.

Såfr8I:1t nævnet kn.n n.nvise Dig et billicere n.renl ~f SClr1T:l8be-

sknffcmhed, vil ni t crstntnin(;skrav nnturli{,;vis rcducGrGs til-

svarendco
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Hertil konDor, n."t"jet. under henvisning til skrivelse frn. l'1i-
nistcriet for Kulturelle Anli~Gender Gf 701201970, 40kto Jonr~
22-15-4-69 vil kr~ve Iorsinkclseserstntninf,o

Denne vil i d'''-hfor forsinkelse ed byggeri nf 200 n2 frG 1966
kunne anslås til 500000,- Kr, suledes ett Dit snnlede erstnt-
ningskrav bliver

to hundr(xle or; h~llvtrec1s tusinc'te kronero

San nævnt i telefonen vil jeg f~ern8 node til .forhnndlinc ned
nævnet den 250 o.pril, d.D. det vil være vn.nskelir-;teller unuligt
f . t k ' ')9 ."ar L1lg n ODDe Clcn c::. o I:lClJ ...,

I modet den 250 april 1972 redcgjorde lodsejeren
for kravets berAgningo

Lodse,ler nl'o 22, matro nro 20 Snæstrup by, Jo.nne·-
rU1~)0~n~O Kristen Olsen Ydeo
I modet Jen 250 november 1971 bemærkede lods-

ejcren, at hnn ikke viII modsætte sig fredningen, men ~t hun
senere vill('3kræve; erstatning o

I modet elen 290 ma,-j1972 meddelte lodsejeren, at
han kobte arealet i 19580 Cn ..2 ha nf arealot var plojot en
gang, og sie]on hnr han clyrket

græs ..Co. .. 30 het ni' :1roC\let knn afvcmues 0E; opclyrkeso
I.Joch"3Gjerf-cnncc:'li1gde piJ.stanrlom erstatning p[l.

30000 kr ..pro ha foL' ,SCl vidt Clndlr 30 110.0 For restarealot
krcBver ho.n snmme erstn.tninE5, som tilkendes do ovrige lods-
ejere for li~neDc1G nroaloro

I.Jodsoj oren erklærode:, at han ikke vil sælge aroal-
eto

Locls8jer nro 4, mntro nr ..3 k Snæstrup by, Jrm-
________ -_.- o ._



nerup sogn, proprietær Trools Ifversen.
I modet den 25. november 1971 protesterede lods-

ejeren mod fredningen, såfremt der ikke ydes en passende og be-
tydelig orstatning.

I modet den 29. maj 1972 pdstod lodsejeren sig
tilkendt en erstatning i overensstemmelse med do erstatninger,
der er fastsat i kendelser om frednin~ af H0jriis-Lo~ind Bjerge
områdot pli r'10rsOf, områdf)t ved Vest Stadil Fj ord. Han k0bte

ee

arealet i 1968 (tinglyst den 15. januar 1969) for ca. 1.800 kr.
pr. ha.

Lodsejer nr. 5, Tvorup lditplantap;e, matr. nr •
.ifr. ovenfor.
Lodsu,juron ved ovorklitfogcd SkarrogEwrd har i

modet don 25. november 1971 aquicsc\.."rotved freclninE;on udan
erstn.tninc;.

I

I,
I.

ne..ruJ2..sogn,hr. I'1a.r~j..!~{I.T1dl.-rscmo
I medet den 25. april lCJ7~2 ha.r lodsoj eron krævet

• erstatning, mens han i modot den 29 o maj 1972 hnI' påstået, at
hans aren.l fri tagos for frodnin~. H':-,D u]Jl-yste, nt han ikke for

ticlon anvonder arealot til dyrkning ,ae at han, hvis hth'1.nf-• skæres fra at dyrko arealet i fremtiden, kræver 30.000 kr. i
erstatninG_ Han onsker ikke at sæl~e arealet.

Lod8.-Q.jer nr. 8, matr. n:r~ 29_ i, 29 J~-L2~ .._<2....Y.2l'up:.
ør by op; sogn, fru Jensine Nyr;nard Hansen:>
I moclet clen 25. april 1972 har lodsejerens san,

Niels Nyga.tJI'd Hansen, bemærket, nt man modsmtter sig fredning-
en. Såfremt donno gemnemfores , kræver man en betydeJ,ig erstat-

e ning •

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



• I modet den 29. maj 1972 har han henledt opmærk-
somheden på, at hans moder har ejet arealerne l ca. 60 år. Cao
3/4 af arealet er dyrketo Han er blevet tilbudt en årlig leje
på cao 8-100000 kro for de 3,1 ha, der støder op mod Vestkyst-
vejen, såfremt lodsejeren kan få tilladelse til at anlægge en
flyveplads til sportsflyo En sådan tilladelse er dog ikke
givet, mon lodsejeren ved ikke, om dur er ansøgto Lodsejeren

• har ikke kunnet prcæcisere erstatningskravet •

e•
Lodserier nr. 9, mc::.t_~.El'~162or;25 b Vorupør,
fru Gudrun M9.11er Hansell IDofl.
I mødet den 250 april 1972 har politimester 1"løl-

ler Hansen, der mødte for lodsejerne, bomærket, at man ikke
vil modsætte sig fredningen under forudsætning af, at der
ydes en passende erstatningo

I mødet den 9. maj 1972 er kravet opgjort til

Vorupør, hr. Ped er Madsen Peders(:On.

• I mødurne den 25. april 1972 og den 290 maj 1972
har lodsejerens søn, hr. Jens Erik Podersen, på faderens vegne
protusteret mod fredningen. Såfremt denne gennemføres, kræves• en betydulig erstatning. Ejendommen har været i slægtens eje
siden 18830

Lodse~er uro 11, matr. nr. 16 b, 16 d~ 16 f, ~~
Vorupør, hr. Karl Ejner Nielsen.
I mødet don 25. november 1971 har lodsojeren

protesteret mod fredningen. Ran ønsker ikke at afhænde sine
arealur til staten, men kræver en b8tydelig erstatningo

I mødet dun 29. mat] 1972 hn.r lodsejerun kr-ævet



i erstatninr, 1000000 kro pro hao Dct ~T oplyst, at 12 ha af

areal Gt er dyr]\"et o

Lodsejer n.ro 12, matro nru lo iJ., 15 hVorupør,
I

I

I
l

hro Johannes 11hybo Il.ristcEscno

I mø(let den 250 novumber 1971 bemærkede loclsjoren,

at han fastholdt sit ønske om tillad,]lse til at oprette cm cam-

pingplads o Hvis dette andragende ikke imødckommes og hvis fr'ed-

ningen gennemføres, kræver han on meget betydelip; orstatningo

Han ønsker ikke at afhænde sine 1.1.1'\:.;0.181'til stateno

e•
I mødot den 290 maj 1<)72 h:1r han i erstatning

knævet en erstatning, der fastsættes efter byggegrundsprisero
2Han Ol' tilbudt 12 kr. pro m for de cao 12 - 13 ha, dur lig~Gr

nord for vejon, og han kræver dette areal erstattet med sn.mmo

pris o ]'01' resten aj' arealet kræver hc:mi erstatninr; lo kro pr"
2 rm o Co.o15-20 heJ..bar været dyrket o Han ønsker stari ig nt .:mlr:q;-

go campingplads på. arealc;t o

Lodsej l;ron oplyste ondvidere , at han købte :irualot

for caD 3 hI' s:L'len for 115.,000 kro, or-;l1D.Il har deruclOlf(~rnn-

• vandt cao 3000000 kr~ til ombygninG af do landbruGGbygnincor,

dor lir-;C0r på aron1cto

I møeLetelc.Il29 o me,l 1~,'72 1:,.:.1'lodsoj eTun kr-d?vot

erstatninb ofter L)'.:Ull.rnorutningslinier, som vil blive anvundt

for de øvrige lousojoreo

Lodsojer nro 14, matro 111'06 b, 9 VoruJ2or.!.._Ing()_~

Kirstine Jensens arvin~or~

I mødet don 290 maj 19'72 hUT 10dso<lcrcms arvinger

vod deres aJvOk[lt fremlagt et skriftli~t orstntnin~8krav, der



e er sålydende:
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"Principalt protesteres mod fredningens gennemførelse
Subsidiært kr.æves følgende erstatning:

For arealer beliggende under sandflugts
fredning påstås ingen erstatning o
For øvrige arealer, 9,9 ha, påstås foSoVo
angår arealer beliggende indenfor vejbygge-
linie cao 50 ha, 500,00 kro pro hao -----
og for restarealet, som er velegnet til
udstykning, en under hensyn til arealets
beliggende skønsmæssigt beregnet erstnt-
ning på 2750000,00
hvori or medregnet differencen mellem ud-
stykningsværdi og landbrugsværdi 2770500,00 kro

I kravet er ikke taget hensyn til evto frigørelsesafgift
og afståelscsafgift, som måtte blive pålagt aroalerne vod
evto zoneændring, men kravet forudsættes, at udstyknings-
tilladelse ville kunne opnåso

I'1eresubsidiært påstås en mindre erstntning oftor Nævnets skøno"
I mødet redegjorde advokaten for erstatningskravet

og oplyste, at erstatninGskrav for don del af arealet, som er
egnet til udstykning, er beregnet undor hensyn til udstyblings-
muligheder under en eventuel anden udlC;::;f.jningaf arealcr til be-
byggelse ved ændring af zonegrcænserneo Vod udlægning af arealer
til byzone og sommerhusgrunde kan man ikke se bort fra, at der
er taget hensyn til, at der var rejst fredningssag pA de her om-
handlede arealer, således at lodsejerne derved mister udstyk-
ningsmuligheder, J som de ellers må antages at ville have fåeto

I mødet bemærkede forstknndidat Ramsing for fred-



480
.. ningsp1anudvalget for Viborg amt hertil, at der ikke er meget,

der tyder på, at det omhandlede områdo vil blive udlagt til be-
byggelse, idet man hidtil har holdt sig til områder vest for

••

•

vejeno Et eventuelt indlandsområde ma formodes at blive pla-
ceret i Faddersbøl og Snejstrup, jfro d.ispositionsplan for Hun-
nerup-Jannerup kommuneo

Lodsejer nr015, matr. nro 2~22 i, 29 l, 29 n,
32 bæ Vorupør, hro Frode Henrikseno
I mødet den 29. maj 1972 har lodsejeren protester-

et mod fredningeno Han krcxver i erstatning for 6,2 hals vedkom-
mende 12 kr. pr. m2• Arealerne har han erhvervet i 1961 og
senere. Han ejer i Sero Vorupør 217 sommerhuse, og han havde
planlagt også at bygge sommerhuse på de arealer, der omfattes
af fredningono Han havde udarbejdet et projekt til sommerhuse,
men dette blev standset vod anlæggelsen af vestkystvejen.

I skrivelso af 31. maj 1972 har lodsejoren anmodet
om, at der må blive meddelt byggetilladelse på et andet ham til-
høronde areal, som ikke er inddraGet under fredninGen. I SQ

fald vil han være indforstået med, at fredningen geill1emførcs•
Fredningsnævnet vedtog i et den 160 november 1972

afholdt møde at udtale, at det ikke har hjemmel ti~ at udtale
.. sig om det aroal, som lodsejeren ønsker at bebygGe (matr. nr.

32 bæ), hvorfor lodsGjereIls tilbud ikke kan inddrages i sagen.
Lodsejer nr. 16, matro nro 29 c Vorupør, Vorupor
kirke o
Menighodsrådemformand, hro Knud Bojosen, har i

mødet den 290 maj 1972 meddelt, at man frafalder krav om er-
statningo

Lodsojer nr. 17, matr. nr. 27 a Vorunør, hr. Hen-



ning Ao Jonsono
I mødet don 250 april 1972 har lodsojeren :modsat

sig fredning og kDævot erstatning o
Lodsejoron er forgæves indkaldt til mødet don 290

maj 1972 ved anbefalot skrivelse o
Lodse,lur nre 18, matre nro 12 ~ Vorupør, hro
Kristian Trab Kristonsono
I mødot den 250 npril 1972 har lodsejoron modsat

sig fredningon oS krævet orstatningo
I mødet den 290 maj lC)72 krævede han i erstatning

lo kro pro m2e Knap halvdelen af arealot Ol" dyrketo
Loclcu;jc'r nre 19, matr" nre 12 b, 13 b Vorupør-t.
hro Jons r1orbe~p; I"Jac1seno
I mødet elen 25 o april 1972 har loclsojoron protos-

turut mod frodninl?;cno Et par mLi.nocleri forvej en har ho.n solgt
parceller til Knud Poulsen moflo, dor ligeledos var mødt og

l, bemærkede, at do do. de orhvorvede parcellerne ikke var bekendt
m8d, at aroo.let ønskedes i'rec1etvoc1 en. udvidolso af frodninr;s-
g:rænsorneo Disso loclso,joro o:mtnlc's undur løbe nro 37 o Det er-
hvervede areul henhøror under Fl3.tl"o~H'o 18 d Stonbjerghuseo

S5.fromt fr8dnine;en [';Gnnunføros, kn-cvor 10(1sej ol"cm
.. orstatningo

I nødct dem 190 ffi8.j1972 hlll"lodscjuron, dor nu
mødte sammen med sin aclvokat, frGJYJ.1nr,ten skriftlig påstand,

r
I~ der Ol" sålydondo:

l'r" Principal t: Protesteres mod fredninGens genno.PJ.førclseo
Subsidiært: Påstås følgendo erstatning:

Dot frodede areal Ol" p~ 16,2 ha, og
er særdolos velegnet til udstpaling
til sommerhusgrunde o Når hcns;yn
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tnges til nClstyknin!:.;somkosi::ninsc)I· og papir--

10,00 kro Dro 2
LJ , men dn ~cn ~f frodning-

en om.fDttc;c1o ~l.c1 af nntro nrn 12 ~) ,Jorn følGe

af vcjbYh"(;olinie ikko kan udstykkes til bo-

n' 1000000'100 kro - -- .. -..---.----- .. -- - --.--. 102220000,00 kro

hvorfrll træ"\<.··~r;,)

• SiifruTIc dor stilleS k:'.'iJ."\T C~ /,101'110]:':;(; .:li det

lcmgs Kystv(jj on plantedo -cr-æbælt0 :;. --+ rækl:::c::i..'

kn;:;vos yderligl)ru 50000,00 kro, ,',-c', tr3JCrYJ.\...

t j Ulh)r SOla lo:.'hq;;n ol!, (lut vil gore: stor sknc'i.C'

på j orel ons v8:>rdi tiJ. lEJ.ndl)rugs.for::l~1.1 (-~t f ,j er-

110 dcm~, .hvorfer c.lu-(; henstillos , t~t trcec:rnc

får lov at bliv0 8t~cndco

I indenfo:: 0}:OVhYg[~01illi.8til 700, 00 J~I'o P="'o

10,7 he1. tI ~ l °(,o o°o ,o o kr.>

l,7 heJ. Cl' 500 00 ken ------------------ 850,00 -

frif;ørelsosu.f'f.;ift og c.:.fGtfLCIs(;s:~.L't,:..:C c:, 801'1 ville

I
le----

foruelsættcr, at url b G,ykningstillc'([ .;1[3(; :i.C1vr ic;t
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ville kunne opnås.
Mest subsidiært: Påstås et mindre erstatningsbeløb efter

Nævnets skøn."
Det er oplyst, at de i denne skrivelse omhand12d(>

træer er plantet som et læbælte i 4 rækker langs Vestkystvejeli
efter dennes anlæg. Læbæltet tjener endvidere som læ for kre8'"
turer. Såfremt det forbydes at plante flere træer i dissE ræk-
ker, har lodsejeren krævet yderligere 2.000 kr i erstatning.

Lodse,ler nr" 20, matr. nr. 14a Vorupør, hr. Nicola,l t'b2:~~.~::

,gaard Andersen.
I mødet den 25. april 1972 modsatte lodsejeren

sig fredningen. Såfremt denne gennem.føres, kræver han erstat··
ning.

I mødet den 29. maj 1972 præciserede han det~e
krav til et beløb, der svarer til prisen fur byggegrunde.

Lodse.ier nr ~ 21, matr. nr. 17b Vorupør l hr. Henning Nie.18Gl._,

Ved skrivelse af 12. april 1972 meddelte lodso,ju-C{':ll
at han ikke så dig i stand til, at deltage i mødet den 25. ~RG-

me måned. I skriv8lsen bemærkede han yderligere:
"Jeg vil af flere grunde proteste:cG mod en s5d:,D

fredningspåstand.
For det første kan jeg ikke indse, at en frednin~

cm Førby sø kan vedrore matr. nr. l7b, da matriklen ligger i

st0r afstand fr'a soen OB er afskr3rDet herfra af en massiv Jn:~ r---. ,

række. Desuden vil en fredni~g vælteI:line egne planer for o.æ.·
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råclct son j eg v j.l bl)holdo, inelt:i..l. :1..ncLL'J:'.lL:clsc i 8oTILTJerhusz.ol1' 'L

på sOI:1Plerhus[;runci(:;) og orlråcluts belicgO!.lhec1 næ::L'den nuvLBrenc1e

SQL'lT:lUrhu.3zone, uns(;I' j oG det for ~r;ivot, at natr, nro 17 o i

placering taler for dut Stl:r.JFle, e[; cler CI' 8,K~vi.der8 tin[;J.ys:::;

vejret ~il matriklono

onrik1u, saDt pil det forholc~, at indleI:llllclLiC i sunneI'~.l11::.,/;r)X)n

ikke vil lmnno nedføre krav 01:1 fric;ørelsclsnfg.oo L t f:,t\ },c,o':'jl.'J .';' lo'

da der ikl-::c er landbruGspJ-igt pc} onrM1.c l:o II

:1: T.1()(~ctclen 29 o F1Cl,j

krav on erstu tning, svarende til pri3el~ fo:r et L. iJ f 'TClI r;I]rl ('

d(:-mnc prj So Hn.rJ. knbto n.rcalet fOl' cno 6 år nincn {'or c.co

LQ o000 kro

Gt arealet ikko(l () ,

~T'O~' uel1..-,cyt t·, 1)"l.-\'''"cJ'(,l C'( i ]rOf1Tl'llncn0 r'" "1) Ol. ., rvcu __ o <t('l .L. I "~dr),' - ". _o '- • "'~J.~ '~-"""'.l.\.;",-1.0rU3p~dl_" "leu: .IOCL-



Lodsej eren be~rkede end.olig, at han fiener at dor
bør tages hensyn til, at det nå antages, at arealet ville blive
udlagt til sotmerhusonrådo eller byzone engang Ded tiden, så-
fremt der ikke var rejst fredninsssag for områdeta Han kyævor
endvidere forsinkolsesorstatning for tab som folge af frednings-
sagen.

Loclsejeren oplyste, at holo arealot er udyrkot.
Forstkandidat Ransing bODærkede,at der i konmunes

dispositionsplan, SOD har gyldighod for de lli~ste12 år, ikko
er udlagt onråde til sor.lT1GrhusbGbyg~~elscøst for Vestkystvojon
inden for den afstand fra vejen, SOD foreslås fredet.

Skrivelsen af 8. aUGust 1967 fra fredningsnævnet
er sålydonde:

"Hr. stud. scient Henning NielsE'.Jll
Birkevej l
Riisskov

Ad fr.sag 13/6

I besvarelse af Deres skrivelse af 6.dso vodrøronde
ovennævnte saS kan dot oplyses, at lli~vnetved åstodsnødet don
21. marts d.å. var af den opfattolso, at parcellen var omfattet
af forslaget on fredning af arealer ved Vorup so. (Førby sø)o

Desværre havde jeg ikke undersø~t dette nmrnere
forinden Modet, non efter hjenkonston blev dot sonore konstD.-
teret, at dotte var en fejltagelse. Parcellen er ikke onfnttet
af nævnte frodningsforslago

Vec.besigtigolse var der inic1lertid tvivl OD, hvor-
vidt der var fornøden adganGsvoj til parcellen, og resultatet af

4t åstedsmødet blev herefter, at nævnot vodtog at udsætte sagen.
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Det er herefter neningen, at sagen påny vil blive
medtaget på den først kOffiLlendefredningstur onfattende vest-
kystområdet.

Af hensyn til bl.a. udgifterne ved afholdelse af
åstedsnøder, foretages sagerne på nen nåde, at der på turene
hver gang behandles oQkrinG ved en snes snger.

Desværre har nævnet ikke haft sager i Vestkyston-
rådet i længere tid; men ved første lojlighed vil Dores sa~ SOD

anført påny blive foretaget.
De vil få tilsendt neCl.delelse on åstedsnødet, så

snart berm1Delse finder sted.
Med venlig hilsen

Bech. "
Der ses ikke foretaGet videre i sagen efter donne

skrivelse.
Lodaojer nr. 22, nntr. nr. 17 c Vorupør, hr.
B,larne Ungstrup Sonderp;oard-Podorscn, Rio do Janc~.
ro.
I nodet den 25. Rpril 1972 b8IJærkoc.1olonsejorons

fader, hr. Kr. Søndergaard-Poders<:m, at lodsojeren nodsatte si~
frodningon. Hvis donno gonner~øros, kr.mves erstatning.

I nadet den 29. l1nj 1972, hvor faderen påny nadto,
nonne ganG i honhold til en særlig fuldnagt, protesterode han
påny nod fredningen. Såfrent denno gcnnenføres, kræver han i
erstatning SEJlJI1ebolob, son sonnen for ca. 5 år siden gav for
arealet, 35~ooo kr., ned tillæG af 8 % rente årlig i elo /ir, hmL
har haft arealet, saI:ltele udgifter, han har haft ved an8ko.ff(-')ls(~
Rf arealet. Disse udgifter andrager skønsnæssigt 5.000 kr. Han
tilbød at afstå arealet for nette bolob.



• Lodserier nr. 23, fllltr.nr. 18 e Vorupør, hr.
Ernst Friederichsen.
I nadet den 29. nllj 1972 nodte for lodsejeren,

lodsejer nr. 21, Henning Nielsen, dor oplyste, at Ernst
Friederichsen ønsker tilsvarende areal stillet til rådighed,
helst tæt ved Gråsten, hvis fredninsen gennenfores.

Ved skrivelse nf 26. naj 1972 har lodsejoren TIed-
dolt, at han "erklærer (sig) indforstået ned en erstatning dor
svarer til det andre grundejere tilkendes, hvis nrcnler stod
op til I':litllreal, c1er berores af fredninL~ssagen. 11

Lodsejer nr. 24, fmtr. nr. 11 a, 23 c Vorup,,!.E..1.
hr. Krisfian Srund.
I Gauet den 25. novcuber 1971 bo~~rkede lodsejcrou?

at han ikke vil noclsætte sig freclning-en, non kun lIod erstRt-

t
l

ning.
I nodot den 29. TJ3.j1972 krævec'le 10(lso,1aren en

erstntning på 15 kr. pr. n2• 28,4 ha af aroalet er opdyrket.
Lodso,ler nr. 25, r:mtr. nr. 21 n Vorupor, hr.
Knud Bo,lesen':.
I det clen 25. april 1972 afholdte Dode har lods-

ejeren ved sin advokat frorlsat onskc an at nåtte beplante den
nordlir,;ste del nf c.1.roalernoned [';rn~0i~ fyra Hvis tilladelse
hertil ~~ives, krr2vas for denne clol in[~8n erstntninf';.

Det I1eddultes lcdsojercn, nt beplC:l.l1tninr.;ikke er
udelukket efter fr()clninr~spåstnnc1()na I den udstrL2kning, be-
plo.ntninf';or ønskolir; af hensyn til snnc1flup;tsdæDpninr;, 11å

det forventes, at b0stcrlIlolscr an forbud nod beplD.ntninr<;vil
blive adninistrorot lcnpeligta

Inodet (lcm 29. Ilaj 1972 h:-..trlodsoj Gren vecl sin



• advokat fronsat folr,ende skriftliGe påstnnd:

"Principal t: Protester<.;s L10dfrcdnin[~DnS Genneufor81so o

Subsidiært: Påstås folf-';Emde Drstntninf~:

lo For arealer under sandflUi~tsfrcdninp;

kræves ingen erstCltninc~ o

2 o For Clreal er indenfor skGvbyg!~elinio

kræves 500,00 kro pro ha, CUo lo hn- 50000,00 k~.:'o

30 For ovrir;e arealer cao 5 ha kræves

10,90 kro pro n2, ~a disse arunlor

er or;not til 80mlcrhusbebYfTulse --- 500 o000,00 -

5050000,00 kr.

ned fradrar; af j ord (ms v[',:rcli til

l[mdbrup;sfornål, hvorvo\~ b t;:,1&;rkos,

at kun cno 1/3 er etyrk <.;t; , 110el0118

rasten for en del anvendes til be-

plantnin[~ L1edtrc;er ---------------- 50000,00

s6.frent ej erens planer e"1 i frUf.lticlc'n at

foretap;e buplantninr' nuel c;rnntræcT L[c:d

henblik på salg nf julut~er hinures nf

fredninp;en stilles kraven en ydGrlicure

erstatninr;en på 60000 ]0:'0

Der er ikke i kravet tCtf~et hensyn til eventuel

fri~orelsesnfgift o~ afståelsesRf~ift, SODville blive p&laGt

arealet ved zone['Qndrin~, nen post 3 forud sE2tter, at udstykninr;s-

tilladelse iovri~t ville kunne opnåso

Mere subsidiært: HJ.stås et nindre erstn.tnin["sbelob efter Nævn-

ets skano"

I dette node blew inc1cAut forli[; nucl 10c1scj crun I



la således at denne fur ret til at plante r,rnntrrzer på C~. 1,3 ha

I,
1

nf den vestlir,;c lod, DEm irw'en planter på den østlip;e lod ar; på
resten af den vestlir;e 10(10 Kravet an erstatning på (le 6 o000 kr.
blev herefter fra.faldet-,.Dens krnvet iovril3t bl(-;vfnsthold t o

Lod sc ,le lZ_ nr. 26, nClt r o nr o 2o b Vo ru po r, hr o
Niuls Peclerseno
I uoaot den 290 TIaj 1972 protostoredo lodsejerens

son, hro Laurids Pederson, dor nodte for sin fQder, på dennes
vOGne no(l froc1nin::;ono Såfrent frodninr~cn (';cnnol'lfores,kro:vcs
i orsto.tnin(~ 250000 kro ODkrin(-,;hal ve'..ol en ::-tfIJTcalo t er op-
dyrkot.

Lqdso,lor nro 27, nr'_tronL 22 c Vorupor, Stcn-

Erstatnim:~skr2.v er frafal(-i.oto
Få mødet den 29. maj 1972 drøftedes mellem den

mødte rep~sentant for klitdirektoratet, den mødte rep~sen-
tant for fredningsplanudvalget for Viborg amt o~ frednings-
nævnet spørgsmålet om, hvorvidt de foreslåede fredllingsbestem-
melser i deres helhed skulle pålægges statens arealer, her-
under om de påtaleberettigede skulle tillægges samme beføjelser
overfor statens arealer som overfor de af frec1ninGen iøvrigt
omfattede arealero Om denne drøfteJ,q('>hCllvlses til nedenfor"
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Lodsejer nr. 28, matr. nr. 2a Vorupør, herre Johannes Ll~~S
Jørgensen.

a. I almindelighed.
I mødet den 25. november 1971 har lodsejeren b8m~r-

ket, at en væsentlig del af beplantningen på hans jorder virlv:l~(,
sandflugtshæmmende og er plantet udelukkende med dette formåJ.~
hvorfor han ikke kan acceptere, at beplantningen fjernes. Han
ejer. 5:'sommerhuse på egen grund og endvidere har han lejet 2o:,,"'c~
ud til 3 sommerhuse. Sommerhusene er opførte, det nærmest ved
søen beliggende, i 1936, de øvrige senere, formentlig i slut···
ningen af fyrrerne eller i begyndelsen af halvtredserne. De
3 sommerhuse, som tilhører dyrlæge Toft Jensen, Kolding, in-
stallatør Henning Poulsen, Snedsted, og Ejner Vang Jensen,
Snedsted , er opførte på arealer, han har udlejet til de påg?J::"-
dende, for Toft Jensens vedkommende i 20 år fra formentlig eau

1966, for de øvriges vedkommende for et år ad gangen. Han øn-·
sker, at samtlige sommerhuse må forblive stående, om muligt
uden tidsbegrænsning, subsidiært så længe som muligt. Han h2T

endvidere opført en kiosk tæt ved søen, formentlig for 10-15
år siden, fra hvilken der sælges is og konfekture. Kiosken e~
dog erstattet med en ny kiosk for ca. 5 år siden, formentli[

il,e med fredningsnævnet s tilladelse. Denne kiosk blev placeret
.'l skjult i bevoksningen. Han vil gennem sin advokat fremsende

nærmere oplysninger om husenes opførelsestidspunkt, og om der
er meddelt tilladelse fra myndighederne, ligesom han vil fren···
sætte alternative erstatningskrav, afhængig af, om husene ko~.

blive stående for stedse eller på åremål. Han fastholdt si~ an·
dragende om campingplads og henledte opmærksomheden på, at d.e::

i dag er betydeligt vanskeligere at erholde tilladelse til
campingplads, end da han søgte i 1966.

Formanden henledte hans opmærksomhed på, at f.l.n·~
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dragenet om campingplads er dateret den 29. januar 1964, mens
fredningskravet er bekendtgjort den 23. januar 1964.

Forstkandidat Ramsing bemærkede, at frednings-
planudvalget vil modsætte sig campingplads på dette sted. Man
vil i fredningsplanudvalget overveje at anlægge en parkerings-
plads i passende afstand fra søen, således at strandarealet
reserveres badende og rekreerende personer, idet man i udval··
get erkendE.r behovet for et rekreativt område.

I mødet den 29. maj 1972 fremlagde lodsejeren
ved sin advokat følgende skriftlige påstand:
"Principalt: Protesteres mod fredningens gennemførelse.

Subsidiært: Påstås følgende erstatning:
A. Af ejendommens samlede areal

51,8 ha er i øjeblikket ca.
17 ha. opdyrket. Ejeren har i
adskillige år haft planer om at
udstykke en stor del af ejendom-.~
men til sommerhusgrunde, og mener
selv at ca. 13 ha er velegnet
hertil, og ud fra en nettopris

2pr. m på 10,00 kr kræves l.300.000,00 kr
med fradrag af jordens landbrugs-
værdi, hvorved bemærkes, at langt
den største del af det tænkte som-
merhusområde er udyrket .•.......•... 30.000,00 ler

1.270.000,00 kr
I dette kraver regnet med en dis-
pensation for så vidt angår 2 ha,
som ligger indenfor søbyggelinien,
samt l ha, som er indenfor grav-

transport ....l.27o.000,00 kr



• transport .•...l.27o.000,00
højsfredning, i alt 3 ha, men skønnes
denne dispensation at ville have væ-
ret uopnåelig, nedsættes kravet med .•... 300.000,00 k.('

970.000,00 1<::-

men der kræves hertil lagt et beløb
for ca. 12 ha, som dels ligger inden

B. for skovbyggelinie, dels indenfor sø-
byggelinie, såfremt fremtidig opdyrk-
ning hindres af fredningen, 5.000,00
kr p r . ha..... o ••• " •• o " ••••••• o • " • o o ••••• 60.000,00 kI'
Ejeren er villig til at indgå på en
forhandling om en forligsmæssig ord-
ning, såfremt der kan opnås dispen-
sation for en del af arealet til

,,,
sommerhusbebyggelse. Det forbeholdes
at kræve erstatningen forhøjet, så-
fremt der stilles krav om fjernelse
af nogle af de eksisterende hUBe.

c. For øvrige arealer kræves udover
ovennævnte erstatning et beløb på
500,00 kr pr. ha indenfor skov-
byggelinie, i alt 14 ha . 7 o 000 ,00 Jr:~

I,
I,,

D. 200,00 kr pr. ha indenfor søbygge-

For indtægtstab i anledning af, at
der ikke ud mod søen på den nordlige
del af ejendommen kan indrettes eam-
pingplads, kræves en erstatning, der
kun kan fastsættes ganske skønsmæssigt,

transport .•...1.038.800, oe JCT'
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tran2port ..... l.~38.8oo,oo ., .-~

E. men udfra en skønnet års indtægt på
.
\
'I
\
l'

10.000,00 k~ kan kapitaliseres til. . . . . . . 10c. 000. ou "-:''____ o ..... ~_ ,~ ,....,-

Såfremt det skønnes, at der kunne have

været opnået dispensation for ycerlige-

re 3 ha ~il sOMmerhusbebyggelse, ø~es

kravet Gomforan næ"':lntDed 300.000,00 kr,

• mens erstatnineen for mistot r;-S-,jTknings-

mulighed nedsættes med 2 ha al 5.000,00 kr

=_=h.~~'i_C?g_<_~kr.

290.000.00 kr. 290.000.00 ~r.. __ no ~" .. _ ""_'

og erstatninp:skravet andrager i så fald. c.1. ~-28-=-§..2.9...:-~9~J~'~.'..-

Det forbeholaes endelig et kræve erstatning med et SkØ~lS-
1\

1
l
(,
I

mæssigt ~el0b svnrende til ca. ~o.ooo,oo kr årli~t, sufre~t

off'entligheden få:.."Ctdga:;:Jgtil gratis l)enyttelse af 1JadestrLTI-'

den under foruds~tning af, at det offentlige asfulterer vejc~

og indretter tailotter, og elJers et højere beløb. Der er ~1~~~

i kravet taget he11syn t:d. eventuel fl'igørelsesnfg!_ft og af·-

ståelsesafgift ~ som villc-3 blive pålCigt c.1l'cFl.letve'J. zoneær.d-r5.'::.C'

men post A forudsott(~:;,", at udstykningstiJ_J_8.r:~GlsGi øvrlgt 1;--:.1.i-

~e kunne opnås.

Mere subsidiært ~ Påstås P.t mindre erstatn~.ngsbeløb efter NL.'\--·

.,
11
P

i
tI

"I',,

, '
1'1 el
f

nets skøn .

Thisted9 den 26. maj 1972

P. Ge.br'i.elsen"

b. Vedrørende sommerhusene

Derme skrivelse vedrørte ikke de på lodse~er\.?:.--~<·

ejendom beliggende sommerhuse eller spørgsmålet om beplf',nt-

ning omkring fOl~idsmindcr (gravhøje) p~ arealet. De~ blev pZ

mødet aftalt, G.t fredningsnC3vnets telmi ::},:csae;ltyndif,8 ot:ulJ.'?
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indhente visse oplysainger om somme:c:'1usene,herunder or-,.'it,: 38'3

størrelse, alder ro.m., og at lodsej erens advokat sl~u:le _(-::"'8I.1-

de disse og en n~rmere begrundelse for dette.

I skrivelse af 21. september 1972 har ad~okatell

derefter meddelt følgende redegørelse:

ilSomadvokat for gårdejer Johs. Jørgensen, F~F:'-j~.,"l

fremsender jeg ifølge aftale med Fredn.i l1Gsn1:3V:1e t nGd8nGt{o~j(

Den sene ::'rems8ndelse af nærværende rec.8e;ørelse sl-cyld eo• at

det tillige var 2. f-::al t med Nævnet, at Jir.'J.D71UrnsJ.nspe!ctø:t:'Kll"tl"

wald ville udarbejde en skitse, hvoraf frer.Jgår hvilk8rJ. ~)(:)')l"~:,~-"-

ning, der ønskes .:fjernet, hvoreftr-'y ·[5.nklient vi Ile :9rc3Ci..-

sere sit erstatni'(l~skr8.v på dette PUllkt.

,sorrlt'Jerhusene er i de-L;føl~':mde a:i.1.givetved do

bogstaver, som fremgår af den skitse, 6er i n07ember 1971 er

udarbejdet af Ri[;santikvarens fortidsmimleiorval tnlYlg.

A. F.D.F. 's hus. anført omkring 1946 p& et areal, so~ r'.~.F.

købte af Johs. Jergensens mor, Clara J~rgensGn.

B. Ombygget jern banGvogn, som er opstiJ.let omkring J 936 fii' r,>

stauratør Chr. Madsen, Thisted, på et areal, Jejet af Joh~.

Jørgensens far, Peter Jørgensen. Chr. lVladsenteDtamel1:cer:d_c~

huset til familien .. jørgensen, som ovortor.; det v~ll. C''1'~.~:~,.,.'::.;.':'(

død omkring 1953. Huset har herefter hver somme:' været 1.«l:'.o:~:._t

til danske og uclc,.::"l.landeketurister. HuseJ.:;, der l"'Ul11:ner1ml::c r::,

garderoberum , stue 1 SO\Terumog toilet ~ er i god v8cLli.e;eb.o J..d 3 .,_-

sesstand og må forventes at kunne stå i en lang årerække C:'1G.-

nu. Som følge af den solide konstruktion vil huset i'OY~L:;'H:~ ::.:;

kunne flyttes til en anden beliggenhed på arealet uden o.t

lide s'!m.de.

C. Opført af Ejner Vang Jensen, Sneåstod1 ca. 1955 pn et G100J.
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lejet af Clara Jørgensen. Lejemålet fornyes for l år ad
gangen.

D. Opført omkring 1953 af instalatør Henning Poulsen~ Snedsted,
på en grund lejet af Clara Jørgensen. Henning Poulsen, der
benyttede huset til eget brug, solgte det omkring 1959 til
maskinstationsejer Svend Jeppesen,hundborg, som i 1960 vi-
deresolgte huset til bagermester Christensen~ Hundborg, af
hvem Johs. Jørgensen købte huset omkring 1963. Huset, der
indeholder køkker:.,stue, soveruID.og toilet, er gennemisoJ.":l'::<

og i god vedligeholdelsesstand. Har i Johs. Jørgensens Gjer-
periode udelukkende været benyttot til udlejning. Huset vil

formentlig ikke kunne tåle en flytning.
E. Opført ca. 1959 nf installatør Henning Poulsen~ Snedsted9

på en grund lejet af Johs. Jørgensen. Lejemålet fornyes for
l år ad gangen.

F. Opført omkring 1948 af købmand Stensgård, Sjørring~ og kø~-
IDand Jepsen, Snedsted, på et areal lejet af Clara Jørgense~,
Stensgård og Jepsen solgte omkring 1964 huset til dyrlæge
Toft Jensen~ Vestervig. Toft Jensen lejede>8amtid~g gruncen
af Johs. Jørgensen i 20 år.

G. Opført omkring 1950 af slagtermester Mortensen, Hundborg~
på et areal lejet af Clara Jørgensen. Mortensen solgte ca.
1962 huset til. forsikringsinspektør Holger Andersen, Th.i.s·-
ted ~ som i 1968 videresolgte det til Johs. Jørgensen, hvor--
efter det har været benyttet til udlejning. Huset vil for-
mentlig ikke kunne flyttes.

H. Ombygget jernbanevogn, opstillet omkring 1956 af købmand
Møller, Nr. Vorupør~ på en grund lejet af Clara Jørgensen.
l'-løllersolgte ca. 1959 huset til lærer Refstrup, Faddersbz:._~
som videresolgte det omkring 1961 til malermester Skårup~
Sjørring ~ og faglærer Anker Dommerby, Hundborg, af hvem JOhL,



Jørgensen erhvervede huset i 1964. Huset, der rummer køklcr::::
stue, 2 soverum og toilet, har derefter været anvendt til
udlejning.

I. Week-end hytte, opført af Johs. Jørgensen omkring 1965.
Hytten har som de øvrige huse udelukkende været anvendt ->L~.

udlejning.
Samtlige de af Johs. Jørgensen ejede sommerhuse er fuldt wøb··
lerede, forsynet med service t:i.1 6 personer samt gasblus, g:J.s--

e
e

opvarmning og gasbe lysning. Den år lige lej eindtægt andrager f' .

tiden ca. 10.000,00 kr årligt. Det skal dog herved bemærkc;8y

at lejen er relativt lav og formentlig kan hæves betydeligt $

når henses til de seneste års udlejningspriser for sommerhl.l,sc ,

Højeste ugentlige leje andrager sål~(]es 225,00 kr for huset
nrk H.

Der har ikke været ansøgt om tilladelse til huse--

nes opførelse. Det må dog på den anden side fremhæves, at 6. e:,:'
på intet tidspunkt fra myndighedernes side har været skredet :~'.
overfor sommerhusene. Dette var heller ikke tilfældet, ds ~in
klient i 1962 lod Fredningsplanudvalget (landinspektør Er!ls'~
Boe) udarbejde en foreløbig udstF>kningsskitse for et område p~.

ca. 6 ha, hvor der agtedes opført ca. 30 sommerhuse. Frednin'::;do

:~e planudvalget lod min klient forstå, at der efter udvalgets op,·

fatteIse skulle være gode chancer for~ at den!l8 plan kunne GC~.

kendes, og landinspektør Boe udarbejdede en ansøgning, som i

april 1963 blev tilstillet Fredningsplanudvalget , Hundborg-·
Jannerup sogneråd, Fredningsnævnet for Thisted Amtsrådskred~,
Thisted Amts Vejvæsen samt sundhedskommissionen i Hundborg-
Jannerup Kommune.

Min klie'1t nåede imidlertid kun at høre fra This-c;e'
.Amts Vejvæsen, som meddelte, at man ikke havde indvendinger
mod den påtænkte sommerhusbebyggelse. Umiddelbart efter, i
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januar 1964, blev fredningssagen rejst efter begæring af Dan-
marks naturfredningsforening, og det blev meddelt min klient,
at udstykningssagen herefter ikke kunne fremmes."

Der blev derefter afholdt et møde den 3. oktober
1972 med lodsejeren, dennes advokat, !r~dningsplqn~dvq~g?t
for.Viborg ~t.9 Danmarks Naturfredningsforening, Thisted
kommune 9 klitdirektoratet og Rigsantikvarens fortidsmindefor-
valtning. Det hedder i mødereferatet om sommerhusene:

"Der redegjordes for landsretssagfører Poulsens
skrivelse af 21. september 1972. Der var enighed om, at samt-
lige huse, bortset fra hus I, er lovligt opførte.

Sekretariatets leder Ramsing bemærkede, at fred-
ningsplanudvalget ønsker, at husene forlanges fjernet efter en
årerække , således at dog F.D.F. hytten må flyttes længere til-
bage i terrænet efter samme årerække.

For Thisted kommune tilsluttede ingenør Kristensen
sig sekretariatets leder Ramsings forslag, ligeledes tilsluttede
Hanne S. Olsen sig forslaget for Danmarks Naturfredningsfore-
nings vedkommende.

Fredningsnævnet drøftede dette problem, og forman-
den bemærkede, at nævnet med fredningsplanudvalgets og DanmarksL..~.. Naturfredningsforenings tilslutning er indstillet på at for-I lange samtlige huse fjernet efter 15 år, for G's vedko~~ende
25 år. I de sidste lo år må hus G kun anvendes af gårdejer
Jørgensen og hans familie. F.D~F. må til sin tid flytte det

I
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nuværende hus til et andet sted i terrænet efter forhandling
med nævnet om placeringen. Hus B skal dog straks flyttes lænBere
tilbage i terrænet og fjernes efter 15 år. Den nye placering
skal godkendes af fredningsnævnet. Fredningsnævnet vil endvi-
dere overveje en anmodning fra F.D.F. om flytning af huset
strAks. Løsningen må afhænge af størrelsen af de alternative
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la erstatningskrav.
Fuldmægtig Visby for gårdejer Jørgensen, og F.D.F.

vil fremsende skriftlige erstatningskrav, der udformes på
grundlag af oplysningerne om fredningsnævnets indstilling, jfr.
ovenfor."

Lodsejerens advokat har i skrivelse af 24. oktober
1972 meddelt følgende og fremsat følgende erstatningskrav:

"Som advokat for gårdejer Johs. Jørgensen, Førby,
fremsender jeg ifølge aftale en redegørelse for min klients
erstatningskrav i anledning af fredning af arealerne omkring
Førby Sø.

Indledningsvis bemærkes, at min klients erstat-
ningskrav, bortset fra sommerhusene og beplantningen omkring
højene, er nærmere præciseret i erstatningsopgørelse af 26. maj
1972, som tidligere er fremsendt til Nævnet. Dette samlede er-
statningskrav står fortsat ved magt og skal således alene sup-
pleres på nedennævnte to punkter: (hvoraf det ene punkt ved-
rører beplantningsspørgsmålet, jfr nedenfor) .•....•••..•

2):Ved fredningsmødet den 3. oktober 1972 blev det
fra Nævnet udtalt, at man var indstillet på at kræve husene
fjernet efter 15 år, dog først efter 25 år for hus G's vedkom-

• mende.
Min klient har bedt mig meddele, at han vil fore-

trække, at det hus, der bliver stående i 25 år, bliver hus B
istedet for hus G. Såfremt Nævnet kan erklære sig indforstået
hermed, opgøres min klients erstatningskrav således:
Er,:, Lcd;n.i ne f01' fjprnp lAp. :1f hllsono

D, G, H og 1 160.000,00 kr
Erstatning for fjernelse af hus B 35.000,00 kr
Samlet erstatning for fjernelse af
sommerhus e••....•. o •••••••••••••••••••••• 195.000,00 kr--------------



• Ovennævnte erstatningskrav er opgjo:'t UnddI' den forudf'~·3tY.t5.11;;~
Q1 selve f,jernelsen sker uden udgifter for min klient, sc1fremt
denne ikke ønsker selv at foretage fje.cnelsen for at !,:uni1eur.·,·
nytte materialer D.V. og at de huller t beplantningen, snn.:vil
fremkomme efter husenes fjernelse, tilplantes med gran UCE':Yl

udgift for ham. Såfremt det er nodvendigt for at hindre eand··
flugt, må der, indtil nyplantningen h2r nået en vis højde. 0~ ..

sættes stakit eller lignende, ligeledes uden udgift for min
klient.

Hvad angår erstntningen fo~ mistet byggech~nce ffi2

det fastholdes, at min klient i 1952, hvor han lod udar~EjdG
en foreløbig udstykningsski. tSG, jfr. min redegørols8 af 21.
september 1972, havde en realistisk F""lighed for ~t afnænde'

et storre nnt3.1 endog særdeles attr3.ktiv9 sommerhusgrunde, ::~Or:L

kunne være solet tj,l betydelige priser, hvilket rned~ort8 ~~
Danmarks Naturfrodningsforening rejste fredningssagen o~ d0~·

med hindrede udstykningssagen. Den orstatni.nG, som til~enJ8s
min klient SOD folgc: al: ':redninge~"",må ('er :::'0r andrc'c'e e'L 11(; ty··

deligt belob.
Endelig finder j~g dot rimcligtr at der til~~nd~3

min klient et pnssende beJ.øb til dæknin~ ::'1+' t:dgifterne til
advokatbistand under sagen. Det 81' mi'1 opfattelse, at de!" fo:c

min klients vedkommende har foreligget sådanne smrl.:i.Gc)_':'crh2~:);

at denne har haft rimelig anledning til at lade sig rep:.w.sen-
tere af en advokat under sagen. Jeg skal i denne forbindelse
tillade mig at henvise til fredningskendelserne, som er ~etc~0-
ret i Taksationskende1ser II p. 111, p. 213, p. 121 og p. 123r

i hvilke tilfælde der blev tilkendt sagsomkostninger l!

Fredningsnævnets tekniske sagkyndige, lnndinspelct0J.'
e, P. Boa, hnr i skrj vels e af 6. november 1972 gi.veG .så:"~rC~e!lC:e

redegørelse for husene:
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I1A. F .D.F. l S hus ~"Sol'1ytten")
laIt på 60 m2.

Vægge af træ med eternitplader.
Tog af e-:::ernit.
Der er en ret begrænset indretning i huset.
Huset er ifølge ejeren opført omkrin~ 1946.
Arealerne omkring huset er mat~ikuloret den 17/1-1950

Voru:ro:::,m. 8. 9 Hun(loo:L...g 808:11.
Huset2 dagvCJrd~_ .skcnnos a-':; vCJre :;[1., 3J·-3~. coo ~:r ..

B. "FiskehyttenY.
laIt på 24 m2.

Grønmalet tic.li;.~crejer:lLcy.'C'tOGD,
Vægge af eternitplader.

Ejeren ud.lejor huset OD 1J0mmeren.
Husets dagv~r~i GkOnn38 at være C~. 15.000 k~.
Ejeren kræve:'" 35.000 }cr i erstatning ~o:::,fjc:rnelse.

C. "Søhl.lset".

Tag af etern~_t,
Toi1etbygnilJg af eterr:~_tp1a.det oe eterni t-sae.
Huset er ifølge cJer0D af eronlet opfort Cfi. 1955, og
grunde:;:}lejes uG ::or l [tr 8Q ga:1.i;en.
Husets dagværdi skannes o~ være ca. 10-12.000 kr.

Hus på laIt 27 2
:lI ..
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Granmalede eternitvægge.
Tag af pandeplader.
Huset er ifolge ejeren opfort omkring 1953. - Det er ind-
rettet med kokken, stue soverUQ og toilet.
Ejeren lejer huset ud.
Husets dagværdi skannes at være ca. 20.000 kr.

E. "Cabin".
Ret nyt hus pn ialt 41 m2 + 2 m2 toilet.
Sorte bræddevægge.
Grønt tagpapt8.g.
Toiletbygning af brædder med tag9aptag.
Huset er ifolge ejeren af arealet opført ca. 1959, og
grunden lejes ud for et år ad geng0n.
Husets dagværdi skannes at være ca. 30.000 kr.

F. "Lagunen" .
Hus på 43 m2 Ded veranda + 2 m2 toilet.
Hvide eternitvægge.
Tagpaptag.
Toiletbygning af eternitvægge og eternittag.
Huset er ifølge ejeren opført omkring 1948, og det blev
i 1963 solgt til dyrlæge Toft Jensen, dengang Vestervig,
der den 21/8 1963 rekvirerede udstykning af en 1265 m2

stor grund oDkring huset, der va.r lejet på 20 år. - Ud-
stykningssagen blev den 24/2-1964 anbefalet af sognerådet.
Amtsrådet og vejdiroktoratet godkendte den 11/5-1964 vej-
adgang ad privat vej til landevejen. Fredningsplanudvalget
stillede sagen i bero den 20/5-1964 af hensyn til fred-
ningssagen,
Husets dagværdi skønnes at være CR. 25.000 kr.

G. Hus på 16 m2 + l m2 toilet.
Fyrrebræddovægge.
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Grønt pandepladetag.
Toilbygning af brædder med tagpaptag.
Huset er ifølge ejeren opført omkring 1950~ 08 det benyt-
tes til udlejning.
Husets dagværdi skonnes at være ca. 8-10.000 kr.

H. Tidligero jernbane på 21 m2 + 2 perr~ner a 3 m2 med grønt

••I-
r
il

eternittag.
Udbygning på 5 m2 mod øst af bræddevægge og eternittag.
Huset er ifølge ejeren opstillet omkring 1956. - Det er
indrettet med køkken, stue, 2 sove~um og toilet .
Det anvendes til udlejning.
Husets dagværdi skønnes at være ca. 10-12.000 kr.

I. "Granly" •
Hus på 19 m2 med veranda.
Bræddevægge.
Eternittag.
En weekendhytte ifølge ejeren opført omkring 1965 (fred~
ningssagen blev annonceret den 20/1-1964).
Huset anvendes til udlejning.
Husets dagværdi skønnes at være ca. 8000 kr.

I fortsættelse af ovenstående tyder det på, at
alle huse -pånær hus I- er opført før fredningssagens rejsning
den 20/1-1964.

io\
I
I

Hus A er F.D.F.'s hus.
Husene B~ D, G~ H og I ejes af Johs. Jørgensen

og udlejes.

l,
I

~'---_.

Huset C ejes af Ejner Vang Jensen, (?), Snedsted,
og det ligger på lejet grund, der udlejes for et år ad gangen.

Huset E ejes af Henning Poulsen, (?), Snedsted,
og det ligger på lejet grund, der udlejes for l år ad gangen.

Huset 1:" l:ljcsRf dyrlæge Toft Jensen, fh. Vestervig,
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der i 1963 har lejet den omliggende grund for 20 år. - Da ting-
lysningsloven for lejemål over lo år forlanger særskilt matri-
kulering? startedes som anført den 21/8-1963 en udstykningssag?
der på grund af den opståede fredningssag har været stillet i
bero siden.

Johs. Jørgensens advokat angiver i skrivelse af
21/9 d.å., at Johs. Jørgensens årlige lejeindtægt for tiden
andrager ca. 10.000 kr for de af ham ejede sommerhuse.

Johs. Jørgensens advokat har på sin k1ients vegne
i skrivelse af 24. f.m. forlangt følgende erstatning:

For fjernelse af husene D, G, H og I:
For fjernelse af hus B:

160.000 kr

ialt:
35.000 kr

195.000 kr
Beløbet er fasCsnt under visse nærmere forudsæt-

ninger som redegjort TOl' i nævnte skrivelse, specielt at hus B
mi". hl ive stående i 25 år imod at de andre huse kun må blive
ståpnop .i J5 år.

Ved sidste fredningsmøde var man inde på, at det
var hus G (og ikke hus B)? der måtte stå i 25 år.

Det kan bemærkes, at hus G ligger skjult i be-
plantningen, hvad hus B ikke gør, idet dette ligger endda me-
get synligt (den gr0nmalede t±d~igBre jernbanevogn)? og hus B
er det nordligste af alle huse, altså nærmest landevejen~

Dar~arks Naturfredningsforening har -efter fred-
ningsnævnets forelæggelse af det nye mateiale- i skrivelse af
15. november 1972 udtalt følgende:

"I forbindelse med fredningsnævnets skrivelse
af 26. oktober d.å. vedrørende fredning af Førby sø hvormed
fremsendes udtalelse fra advokatfuldmægtig Kr. Visby, og hvor-
af det fremgår, at gårdejer Johs. Jørgensen? Førby? ønsker, at
hus B og ikke hus G? som aftalt under fredningsnævnsmodet i
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~ Vorupør d. 3.10.d.å., skal blive stående i et åremål af 25 år,
skal Danmarks Naturfredningsforening meddele, at man indvil-
liger heri under den betingelse, at hus B fjernes øjeblikke-
ligt fra sin nuværende beliggenhed og tilsvarende kun, for så

vidt det er relevant, må anvendes af familien de sidste lo år.

,e

te
I;
I

P.f.v.
e.b.

Med venlig hilsen
Hanne Signe Olsen".

c. Vedrørende beplantningen.
I mødet den 25. november 1971 udtalte lodsejeren

-som omtal t-c'ov.en.foI'-,at en væsentlig del af beplantningen på
hans jorder virker sandflugtshæmmende og er plantet udelukkende
med dette formål, hvorfor han modsatte sig, at nogen beplant-
ning fjernes.

Da en del af beplantningen var inden for grænser-
ne for højfodsfredningen, afgav Rigsantikvarens Fortidsminde-
forvaltning i skrivelse af 29. november 1971 en udtalelse. Det
hedder bl.a. i denne:

"Inden for og i nærheden af det areal, for hvilket
Danmarks Naturfredningsforening har rejst fredningssag, ligger
a) gravhøjen Ashøj, 1303.2,
b) en gruppe på 5 bevarede høje 1303.3-5, 5a og 6 og
c) en gruppe på 3 høje, 1303.7-9.

Ashøj (a) ligger på åbent terræn mellem Førby Sø
og vejen Hundborg-Nr. Vorupør. Bortset fra, at højen er lettere
beskadiget af kreaturer, hvilket ikke vedrører den aktuelle sag,
skønnes højens fredningsmæssige tilstand, herunder dens land-
skabelige fremtræden, fuldt tilfredsstillende.

Højgruppen 1303.3-6 (b) ligger i sin helhed PÅ
matr. nr. 2~ Vorupgård, Førby og Vorup0r m.m., Hundborg Sogn.



I
I
I

De nordligste 3 høje, 1303.3-5, blev fredet ved deklaration
tinglyst den 4/8 1914·. Hojene er af stor mellemstørreJse. Uan-
set den nære beliggenhed til Førby so, især for de to nordlig-
ste hojes vedkommei.1de~ hindre s udsigten fra hojene over S0en
af et tæt sitkagran-hegn langs den ovre rand af skrænten mod
soen~ ligesom højene er skjult sot p~ afstand fra alle retnin-
ger af beplantninger. Det er næppe helle-r mu.ligt fra noget
punkt at se mere end to høje (:lod ge..ngC:'n.be;>].[1Tl-cningen,der om-o
slutter høj 1303.5 raod syd og 0.St, er 1.:.1n \Tl."!.;;t 18'rt ep over
højsiden i disse retnir...ger.Beplan.tnin':;9ns:rl::ønnesi sin heJ.-
hed foretaget før 1961, og er såledea, ned iige n~vnte undta-
gelse, lovlig. Bøjenes omgivelser skæ~IDes af nogen bebyggelse
i området~ nemlig de 8 sommerhuse pi' "Jatr. nr. 2.§.og FDF-hytten
på matr. nr. 2~. Den nævnte bebyggelse ligger -bortset fra 2
huse længst mod sydvest- inden for e~ afstand af 100 m fra h0-
jene.

H0jgruppen 1303.7-9 (c) nævnes kun~ fordi den har
været inddraget i overvejelserne med hensyn til det forslag til
ændring af fredningsområdets afgrænsning, der af Frednings-
planudvalget for Viborg Amt og Danmarks Naturfredningsforening
vil blive fremsat i samråd med fortidsmindcforva.l tnL1gen inden
næste lodsejermøde. Kun en af de 3 høje, 1303.8, kommer i stør-
relse op på siden af højene i gruppe b, og vi1:te placeret i

denne være den næstmindste .
Efter m0det den 25. november foretog repræsentan-

terne for Danmnrks NaturfrGdningsfon ..rl2.:JC,Frednj.:;'1gsplanudval-
get og fortidsmindeforval tningOYl ~ der havd.e a.eJ.taget i mød et,
en besigtigelse med h(;jnb1ik på at frer'1.E\[::rt-t:E~forsla.g til en æn-
dret afgrænsning nf fredningsområdet ug med henblik på en mere
detaljeret fredningspåstand. Man enGctes om 8n afgrænsning, hvor-
ved højgruppe b kommer til at ligge inden for, h0jgruppe c
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uden for fredningsområdet.
Ved besigtigelsen af Førby søs nærmeste omgivel-

ser og højgruppe b blev ejeren af matr. nr. 2.§lpåtruffet. ]'iIan
luftede tanken om? at et areal omkring gravhøjene? eller om-
kring nogle af dem? skulle udgå af almindelig vekseldrift og
udlægge s som et græsningsareal, hvilkE:t ville muliggøre rydning
af en del hegn og anden beplantning, lj.gesomman berørte mu-
ligheden af, at et areal erhvervedes f~r det offentlige, men
ejeren var ganske imod 3ådanne tanker hortset fra salg af 9t
mindre areal til parkering.

Også enhver j.ndskrænkning af den eksisterende be--
plantning var ejeren -som allerede ved mødet- stærk modstander
af. Han anførte, at man tidligere hG.7deværet stærkt plaget
af sandflugt, som nu endelig var nedkæmpet, og at der ikke kun-
ne ryddes eet træ uden fare for vindbrud.

Fortidsmindeforvaltningen finder, at det, såvel
ud fra de til fortidsminderne knyttede interesser i alminde-
lighed som mere specielt ud f'rainteresserne i forbindelse
med den aktuelle fredningssag, ville være ønskeligt, om et are-
al omsluttende gravhøjene blev udlagt som et vedvarende græs-
areal enten med landbrugsmæssig udnyt~else eller som et op-
holdsareal for offentligheden. Der skal i denne forbindelse
erindres om den ved mødet dokumenterede intensive brug af
Førby sø og specielt bredden i højenes nærhed til udflugts-
og badeformål. Spørgsmålet kunne eventuelt tages op til en sær-
lig drøftelse mellem fredningsinstansernc og ejeren, og såfremt
et sådant møde kommer i stand. skal fortidsmindeforvaltningen
gerne fremsætte forslag til mulige afgrænsninger af det areal,

~ der i givet fald skulle særligt servitutbelægges subs. erhver-
ves.

Fortidsmindeforvaltningen skal i.ne;enlundebenægte,
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at der kan være sRndflugtsproblemor i om~åd8t, ID~~ f~12~ s~~

på den anden side j.kke overbevist om, c.t situationen er gans'.cf:'

som af ejeren anført, dvs. at der kan drages direkte sa.m;r\(:;:l"

ligning med situationen som den var ~ør der i onrådet i vi~(~rc

forstand var foretaget sandflugtsbekæmpende foranstE..ltnincer.

Man skal påpege, iJ.t læhegn ikke er den eneste mulighod for

sandflugtsb ekæmpe IT:se , og ejerens oplysning om9 at de!' l r;a.n-·

ske ringe dybde under den sandblandede muld findes le.~, Sk0~-

nes a-t væT:'f"') a.':' intcr9ssc i de~ne forbil:delse. Under t:'0:'.lcynt:;. I.

ejerens syn pd forholdene har fortidsmindeforvaltning2TI over-

vejet et alternativt forslag til fr.ilægn1ng af hoj8na i stP3r~'C:~

begrænset omfanf,•......... "

I mødet den 9. marts ]~?2 drøftedes det nu af
fortidsmindeforvaltningen fremsatte 9 o.lternati ve :'..'Y0n~ l'gS.fO~-'

slag. For fort:i.dsT'Jindeforvaltningen fastholdt mU9(~mD.sj :1spo1r
-

tør Kunwald pri!lc:i.pRlt de j. skrivelsen af 29. novE::!Jlbe~:,1971

fremsatte 0!1[}},:or7 mc:nerklærect0 sig v.U.li~ til at f0rha:ldle

om en begrænsning, såfremt tungtve~endp grunde, særlig af GCD~-

flugtsdæmpende e.rt, tilsagde 8:1 s~ c1:ln.

Såd8n;.le forhandlinger fund t ',"::ed, e>g i fl0det den

29. maj 1972 fremlagde 'nuse'L~ms:Lnspektø)'eret revideret fo:"sl3.[;

til rydning omkri.ng højene i mindre omfG~g eDe: tidl~.Æ::C~~()fore--

satte efter opfordring nogle bemærkninger om det~e fo~el~s

("le; fl'ar&dGdG ~ f hensyn til farerne for sandflugt :.~ydn:':nc i Gt

132. stort omfang t:3omforeslået. r,1useumsinspektøren erl:1[Jrede

sig villig -til at ændre si t for'slag på baggrund af cli8se be-

mærkninger~ 0[; 5. det d8Yl 21. juni 1972 8fholdte møde vs.:.....

enighed om at anoode muo8umsinspektøren o~ at udarbejd0 ~t

fjernet.
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Ved skrivelse af 28. september 1972 har Rigsan-
tikvarens fortidsmindeforvaltning fremsendt et revideret for-
slag til rydning. I forslaget frafaldt museumsinspektøren kra·-
vet om rydning ved højene 1303.3 og 4. Det hedder derefter i

skrivelsen: "Ved høj 1303.5 kommer rydningsgrænsen som tidll-
gere 5 m fra højens fod i Sø, men i det reviderede forslag el'
rydningsgrænsen en buet linie, så bepl~ntningen ikke afkortes
i nordlig retning og kun ubetydeligt i vestlig retning. I
relation til høj 1303.5a er rydningsforslaget uændret. Det
forudsættes her, at 5 m nfstanden fra højfod i vest og ryd-
ningsgrænsens fortsættelse fra dette punkt i en lige linie
i nordlig retning ikke medfører, at bevoksningen gennembryde
mod vest. Skulle dette ganske mod forventning være tilfældet,
kan rydningsgrænsen reguleres i fornødent omfang uden henven-
delse til fortidsmindeforvaltningen. Det levende hegn ved høj
1303.6 foreslås afkortet lo m mod tidligere 15 m.

Fortidsmindeforvaltnin'~n finder, at der ved det
reviderede forslag i meget vid udstrækning er taget hensyn
til de landbrugsmæssige interesser på bekostning af interes-
serne i forbindelse med fortidsmindpboskyttelsen. Man er af den
opfattelse, at det herefter må være meget begrænset, hvad med
rimelighed kan forlanges i erstatning, og der skal i denne
forbindelse påny gøres opmærksom på, at der efter fortidsIDind~-
forvaltningens opfattelse af udstrækningen af høj 1303.5 er
syee nogen ulovlig beplantning på selve højen.

Det er vist ikke blevet nøjere oplyst, hvornår
de forskellige beplantninger inden for 100 m zonr:;nomkring
højene er foretaget. Efter erindring skønnes beplantningen
ved højene 1303.5 og 5a at måtte være ældre end frQ 1961,
medens det knapt så sikkert tør siges om de levende hegn

lle.- b_o_r_t_s_e_t_f_radet nærme st søen "•
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I mødet den 3. oktober 1972 foretoges en forhand-
ling af dette forslag. Det siges i mødereferatet: ...•...

"Plantør Larsen bemærkede, at det nye forslag ikke
fuldt ud tagar:h~nsYBitil faren for sandflugt. Ved høj nr.
1303.5 bør den nordøstlige del af beplantningen så vidt mu-
ligt holdes intakt, og dett~ kan kun lade sig gøre, såfremt
der tillades beplantning længere nord om højen mod nordvest.

Magister Kunwald bemærkede, at han er indforstå-
et med at lade de nuværende træer blive stående, indtil en
ny rand af træer bag den af ham foreslåede lini8 er vokset
op og har nået en passendG styrke.

Plantør Larsen bemærkede, at denne løsning er
forstmæssig forsvarlig og er ~ilstrækkelig til at hindre sand-
flugt.

Gårdejer Jørgensen bemærkede, at han må protestere
skarpt mod, at nogen træer nogensind8 fjernes .....••..

Ad 1303.5a :
Plantør Larsen bemærkede, at museumsinspektør

Kunwalds forslag er tilfredsstillende.
Ad 1303.5 og 1303.6 :
lYluseumsinspektørKunwald frafaldt nu kravet om

rydning omkring disse høje, således at lovens almindelige reg-
ler, herunder med forbud mod genplantning, gælder for disse
høje.

Ad l303.5a :
Museumsinspektør Kunwald fastholdt kravet som

beskrevet i skrivels8 af 28. september 1972. Gårdejer J0rgen-
sen modsatte sig rydning.

Dette spørgsmål blev optaget til kendelse I:

I sk~ivelse af 30. oktobet 1972 har fortidsminde-
forvaltilingenderefter refereret det under behandlingen af
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rydningsproblemerne aftalte og beskrevet, hvad der ik~e O~

opnået enighed om. Det hedder i skriv~lsen: " Med hen-
blik på udformningen af den endelige kendelse vil jeg 1ie;e

gøre opmærksom på, at rydningsforslaget C':p:r.inG.ecL~gt-:og,::;å:V·:;:lc..-
rørte højene 1303.3 og 4, og selvom forslaget med hensyn til
disse høje var frafaldet inden mødet den 3. oktober, bør p~o-
tokollatets be~ærkning side 3 "Ad 1303.5 og 1303.6" også gG3l-
de disse høje. Det kan måske udtrykkes sådan, at fortidsmi.n-
deforvaltningen havde nedlagt påstand om rydning i nærme~e
angivet omfang ni (1.e11eks.tst'9rende læplantning i nærheden af
højene l30).3,4,5,)Q og 6, meQ at p~staDden efter forhandlin~
under de afholdte møder kun fnstholde[ for højen 1303.58,
mens der for de øvrige høje kun sknl gælde naturfredningslove~s
generelle bestemmelse~ Gill~ at plantning~ ~erunder genplcntnlng,
kun må finde stecJ med fredningBn:Bvnets godkendelse "

I skrivalsu af 24. oktober 1972 har advok~~ Ga-
brielsen for lodsejsren udtalt følgende:

hvorefter min klJent protesterer mod fjernelse nf !loCen
del af beplentnlnGen)idet han er af den opfattelse, H~ ~~-

der 01=-ste;'r risixo for sandflugt. Le t sl:al j_ de:1Il0 lo:rbin-
delse bemær·kes, at beplantningen '3-4 gcmc;e el' præmieY'e~:;

af H8desclskabets Læplo.ntningslaug ur:; c::.orvedfrorr.ho;.dl.:

som et eksE:>Q.::;>elpå effekti~l lceplantning.
Fas tholdcr nævnet desuaGtet, at e:1 (:81 C'efbepJ.antnL1C(}.~ ..... - ..

1..) ....., ':"

fjernes ~ hen<5til1er mir. klj ent) at en sådc.n f jerj'lOlse
fOl'Ggiir eite." pn I1U[,s tp.Lan, ev(,.mtuelt udarbejdet ai' Hec.e-·

~

~-------

selskabet, .su.:~(:cl0;s at risikoen for :..eJ.ndflugt~n:i.nd.:~::es

mest mub.FJ;to
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Min klient har iøvrigt ikke ønsket nærmere at præcisere
sit erstatningskrav på dette punkt, ud fra den betragtning,
at træernes værdi for ham vanskeligt lader sig fastsætte
til et bestemt beløb".

Lodsejer nr. 29, matr. nr. la Vorupør, herre Richard Emil
Højbak.

I

I mødet den 25. november 1971 har den for og med
lodsejeren mødte advokat bemærket, at der ikke protesteres
mod fredningen, men kun mod ydelse af erstatning.

I mødet den 29. maj 1972 har lodsejeren ved sin
advokat nedlagt en skriftlig påstand, der er sålydende:
nprincipalt protesteres mod fredningen s gennemførelse.
Subsidiært påstås følgende erstatning:

For arealer beliggende under sandflugts-
fredning kræves ingen erstatning. For
arealer beliggende indenfor skovbygge-
linie kræves 500,00 kr pr. ha,
ialt ca . 6 ha 3 • ooo ,oo kr
For arealer beliggende indenfor fredet
gravhøjbyggelinie kræves ingen erstat-
ning, for øvrige arealer, ca. 3 ha,
som er velegnet til sommerhusbebyggelse

2kræves 10,00 kr. pr. m under forud-
sætning af dispensation fra vejbyg-
gelinie 300.000,00 kr

303.000,00 kr
med fradrag af arealernes værdi
som landbrugs j ord , 3 ha a 5000 kr 15.000,00 kr

288.000,00 kr
I kravet er ikke taget hensyn til eventuel fri-

r

l"----. _

gørelsesafgift og afståelsesafgift, som måtte bli-
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ve pålagt arealerne ved eventuel zoneændring, men
kravet fremsættes ud fra den forudsætning, at de
3 ha ville kunne udstykkes.

Mere subsidiært begrænses erstatningskravet
for arealerne egnet til udstykning
på grund af vejbyggelinie til kun at
vedrøre ca. l ha
med fradrag af værdi som landbrugsjord

100.000,00 kr
5.000,00 kr

95.000,00 kr
med tillæg af erstatning vedr.
sydlig lod
samt 500,00 kr pr. ha for ca. 2
ha udenfor vejbyggelinie

3.000,00 kr

1.000,00 kr
99.000,00 kr

Mest subsidiært påstås en mindre erstatning efter Nævnets
skøn. Ii

Lodsejer nr. 302 matr. nr. 2e Vorupør, Vorupør FDF.
I mødet den 25. november 1971 bemærkede den for

forbundet mødte repræsentant, at man ikke ville modsætte sig
fredningen, også uden erstatning men kun, såfremt den nuværende
bygning måtte forblive stående, og der fortsat måtte opslås
telte i passende omfang.

For Danmarks Naturfredningsforening bemærkede den
mødte repræsentant, at foreningen i princippet ikke ville mod-
sætte sig, at denne påstand imødekommes.

Forbundet gav på grund af formandsskifte ikke påny
møde før den 21. juni 1972. I dette møde fremlagdes et overslag,
udarbejdet af arkitekt Jørgen Raaby efter forbundets begæring,
over omkostningerne ved en opførelse af en lejrbygning i til-
svarende S~ørrelse. Disse blev anslået til 60-70.000 kr, og
i mødet nedlagdes påstand om erstatning på 70.000 kr, såfremt
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bygningen, der oplystes at være opført omkring 1946, forlan-
ges flyttet fra stedet. I mødet var der enighed om at bede
fredningsplanudvalget for Viborg Amt afgive en udtalelse og
forhandle med FDF om,.:.vilkårernefor en eventuel :flytning til
anden plads ved søen, subsidiært om en slørende beplantning.

I mødet den 3. oktober 1972 bemærkede den mødto
repræsentant for fredningsplanudvalget, at udvalget ikke ville
forlange dette hus flyttet umiddelbart efter fredningskendel-
sens afsigelse, men ::ørst efter en passende årræk~;:e.

Fredningsnævnet vedtog i dette møde at udtale,
at man er indstillet på at forlange huset flyttet efter 15
års forløb til en anden placering i terrænet efter forhendlinr;
med nævnet om placeringen, dog at nævnet var villig til at
overveje en anmodnine; fra FDF om flytning af huset straks ~ så-o
ledes at løsningen måtte afhænge af blandt andet :3tørrelsen af
de alternative erstatningskrav.

FDF, Vorupør kreds, har derefter i skrivelse
af 13. november 1972 fremsat sålydende erstatningskrav:

"I henhold til forhandling på restaurant "Nord-
søen" den 3. oktober 1972 vil vi nu hermed fremsætte folgen-
de krav. angående FDF l S lejrhytte ved Vorup-Sø. På':grUI1diggfif
at fredningsvæsnet ønsker, at den skal flyttes tilbage i ter-
rænet, vil vi kræve en erstatning på 70.000 kr vederlagsfri~
og uden klausul af nogen art, det vil sige, at en eventuel
nyopført hytte må blive stående mindst 50 år frem i tiden.

Ærbødigst
FDF. Nr. Vorupør.

NB. Ovennævnte skrivelse er kun gældende ved en hurtig afs:::"ut,,·
tende forhandli~g, senest 1/4-1973

fm. Erik Joseph Jensen, Vesterhavsgado ~c~
Vorupor - 7700 Thisted "
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Fredningsnævnet vedtog derefter at udmelde en
særlig sagkyndig til at afgive erklæring om husets tilstand,
herunder om det kan tåle en flytning til andet sted, even-
tuelt efter nedtagning med efterfølgende genopførelse. I
bekræftende fald ønskes tillige afgivet en udtalelse om
flytteomkostningerne. Hvis huset efter en flytning er for-
ringet i værdi, bedes størrelsen heraf oplyst.

Som særlig sagkyndig blev udmeldt tømrermester
Chr. Kudsk, Vestergade, Hundborg.

Den udmeldte særlig sagkyndige har afgivet såly-
dende erklæring af 22. december 1972:
"Vedr. sag nr. F 147/1963.

Ved besigtigelse af nævnte hus skal jeg herved
meddele, at huset efter min mening ikke egner sig til flyt-
ning, da tømmeret er lidt "uldent".

Det gamle træhus er udvendig beklædt med eternit,
så jeg vil tro, det kan stå 10-15 år med vanlig vedligeholdelse.

Hvis huset skal fjernes, og et nyt af samme stør-
relse og beskaffenhed skal opføres, vil dette kunne gøres for
en pris af kr. 37.000 + moms.

Såfremt dette ikke er fyldestgørende, er De vel-
kommen til at ringe om yderligere oplysning.

Kristian Kusk~t.

~-_.
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Lodsejer nr. 31, matr. nr. 19 Vorupør, Thylands Lystfis-
kerforening.

I mødet den 25. april 1972 udbad den mødte re-
præsentant for foreningen sig oplysning om, hvorvidt forenin-
gen må parkere på arealet, bygge skure ved søbredden, fiske
i søen, udsætte ørreder, sejle i både. Ejendommen (l g) er
udstykket fra l c, arealet er erhvervet i maj måned 1964 og
skødet tinglyst den 15. juni 1964.

I samme møde blev disse spørgsmål besvaret af se-
kretariats1eder Ramsing, fredningsplanudvalget for Viborg Amt,
der henstillede, at spørgsmålet om udsætning af ørreder fore-
lægges naturfredningsrådet.

I mødet den 29. maj 1972 påstod de mødte repræ-
sentanter for foreningen en erstatning på 25.000 kr. Man øn-
skede tilladelse til at indrette en p8rkeringsplads på arealet
til brug for foreningens medlemmer, ligesom man ønsker tilla-
delse til at opsætte et skilt med pladsens navn.

Ved skrivelse af 19. november 1972 har foreningen
derefter i henhold til aftale herom fremsendt en skriftlig re-
degørelse for erstatningskravet, hvori udtales: .

"På nævnets møde afholdt på restaurant "Nordsøen"
nr. Vorupør d. 29/5 d.a. blev vi anmodet om at fremsætte specif.
redegørelse for vort krav, hvilken hermed følger.
Erstatning for:
l) Afsavn af parkeringsplads, idet vi naturligvis fastholder

vor ret at kunne parkere på vort areal, hvorfra vi altid
vil have fiskeretten, som lodsejer. (Vi kan jo komme i den
situation, hvor vore medlemmer, ved anvisning af anden
parkeringsplads, må gå langt udenom andre lodsejeres arealer
for at komme til vort fiskevand, og det var jo ikke derfor vi
købte arealet.)
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2) Vi modsætter os nævnets forbud mod sejlads med små påhængs-
motorer (selvfølgelig ikke speedbåd) til lystfiskeri etc.

3) Vi fastholder fortsat jagtretten.
4) Vi fastholder retten til rørskæring.
5) Vi betaler ejendomsskatten.
6) Vi ønsker opsætning af skilt mrkt. "P. Tofts Plads" eller

"P. Towts Plads". (Vi har iøvrigt i 1963 ofret rå træstammer
ved at opsætte en portal, for at markere indkørslen til P.

pladsen, ve~ skrivelse af 20/8 samme år fra nævnet, blev
vi anmodet om omgående at få den fjernet) ••.•.... ".
Lodsejer nr. 32, matr. nr. 8a Vorupør, Erik Jens A. Grumme.

(udgået) •
Lodsejer nr. 33, matr. nr. 42 Vorupør, "lodsejere i Vorupør

so".
Disse lodsejeres navne fremgår ikke af tingbogen

hvor ingen adkomst er lyst, og det er under sagen af Danmarks
Naturfredningsforening og fredningsplanudvalget for Viborg Amt
ikke oplyst, hvilke beføjelser denne gruppe har over søen.

Efter fredningsnævnets anmodning har den tekniBke
sagkyndige indhentet en udtalelse fra matrikeldirektoratet,
der i skrivelse af l. december 1972 udtaler:

"I skrivelse af 31-10-1972 har De udbedt Dem op-
lysning om ejendomsforholdene til matr. nr. 42 Vorupgård,
Førby og Vorupor m.m., Hundborg Sogn.

I denne anledning skal man meddele følgende:
I den ved matrikuleringen udarbejdede beregnings-

protokol for Hundborg Sogn er nævnte matr. nr. 42 efter en un-
der matrikuleringen gennemført udskiftning af "fællesklitten
imellem Vorupør Huse og østen for samme" anført som Vorup
Sø østlig i ejerlavet, hvortil ingen var anmeldt som hverken
ejere eller brugere. Siden er roatr. nr. 42 i matriklen anført



e som Vorup So tilhørende lodsejerne ".
Lodsejer'nr. 34, matr. nr. 4b St~bjerghuse by, Nårhå sogn,

herre Otto Jepsen og fru Karen Andersen.
I mødet den 25. april 1972 bemærkede den for

disse lodsejere mødte repræsentant, at Otto Jepsen ikke mod-
sætter sig fredning, dog mod erstatning, mens Karen Andersen
modsatte sig fredningen.

I modet den 29. maj 1972 har den for disse lods-
ejere mødte advokat, advokat Gabrielsen, fremsat følgende skrift·, lige erstatningspåstand:
"Principalt kræves følgende erstatning:

Arealet er på 13,1 ha, hvoraf imidlertid kun 5,4 ha
er egnet til udstykning i sommerhusgrunde, da ex-
cisterende vejbyggelinie udelukker det øvrige areal.

2For disse 5,4 ha kræves 10,00 kr. pr. ID • ----

I kravet er ikke taget hensyn til evt. frigørelses-
afgift og afståelsesafgift, som måtte blive på-

~,i
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l
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lagt arealet ved evt. zoneændring, nen kravet for-
udsættes, at udstykningstilladelse ville kunne
opnås.

Subsidiært kræves en mindre erstatning efter Nævnets skøn".
Lodsejer nr. 35, matr. nr. 20a Stenbjerghuse, herre Carl

Trap.
I mødet den 29. maj 1972 har lodsejeren protes-

teret mod fredningen. Såfremt denne gennemføres, kræver han
erstatning, SOD han dog ikke indtil videre kan opgøre. Det
hedder herom og videre i mødereferatot: ....."Han kan ikke op-

e gøre sit erstatningskrav i dag, oen vil tiendeen opgC:Jrelse
til fredningsnævnet. Han oplyste, at han købte araalot omkring

I,

L
1966 for 100.000 kr. Han 0nsk~de at anvund~ nrual~t til cam-
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pingplads og sODoerhuse. Trden han kobte arealet, talte han
Qed ingenior Frost, der oplyste, at han kunne soge OD at fn
byggetilladelse på arealet. Dette opfattede han således,at han
kunne forvente at få byggetilladelse. Han havde specielt tænkt
sig at anvende arealerne til langtidscanping Ded 4-500 02 til
hver plads. Ca. halvdelen af arealet har været dyrket.

Overklitfoged Sk8rregaard oplyste, at skov- og
tt klitvæsenet er interesserede i at kobe arealet og opfordrede

lodsejeren til at tage stilling til, OD han ville sælge area-I let og i så fald, til hvilken pris".
Lodsejer nr. 36, oatr~ nr. 18 8 Stenbjerghuse, herre Aage

Larsene
T uodet den 25~ ~pril 1972 har lodsejeren Qsdsat

sig fredningen og forbeholdt sig at kræve erstatning.
I nodet den 29~ Daj 1972 fr8Dsatte lodsejeren et

erstatningskrav pR 300.000 kr. og oplyste, at han kobte hole
areal e - der er dyrket - i 1962.

Logsejer nr. 37, ~atr. nr. 18 d Stcnb~erEhuse, herre Knud
Poulsen, Bernhard Tophus , K. Skalsho:j Christensen og Jens Erik
Pedersen.

(jfr. ovenfor CD lodsejer nr. 19).
I nodet den 25. april 1972 bOMærked6 den for disse

lodsejere nodte repræsentant, at du alle nodsatte sig fred-
ningen, Såfreot den genneDfores, kræver de erstatning.

I nodet den 29. csj 1972 bonærkede lodsejerne,
der alle var Dodt, at de i erstatning kræver 50.000 kr., 8Jå-

frent fredningen gennenfore& Det drejer sig om et areal på
2,4 ha, der ved kobet var tænkt anvendt son bYGgegrund •.De

l
f

~""---

kobte arealet ved skade af 29 •.narts 1972 saDDen Ded den
rest.rende del af Datr., nr. 18 d for 435.000 kr. Hele I!lBtr.
nr. iS d er på cae 16 ha. Arealet, der
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tt er under fredningssagen, er udyrket.-

,

Fredningsnævnet har sø~t at opnå forlig med de
enkelte lodsejere om crstatningsb81øb8~c, uen i alle tilfælde
forgæves ..

Særligt vedrørende statcms ~c~~~!u~er(lodse,ier nr ..5

Under sagens behandlin3 har været inddraget og i et
betydeligt omfang drøftet spørgsmålet, om dor i kendelsen skul-
le fastlægges begrænsninger i og bostummulsor om udøvelsen af
jagtretten på de staten tilhørende u.realcr, der Cl" omfattet af
fredningen ..Disse spørgsmål er efter fredningsnævnets opi'attel-
se ikke tilstrækkeligt afklarede, og det findes derfor rettest
at·undlade r8ferat af forhandlinge:rne og at ud skyd.e dette spørgs-
mål til senere belJanoling, således at det bestemmes, at Dan-
marks Naturfredningsforening og fredningsplanudvalget for Vi-
borg amt ikke er afskåret fra at fremsætte krav om sådanne bu-
g:rænsninger i og bestemmelser vedrørende udøvelsen af denne jagt-
ret, selvom sådanne krav måtte bevirk0 ændringer i nærværende
kendelse ..

I mødet den 29 ..maj 1972 bemærkedo overklitfoged
Skarregaard, at klitvæsenet ønsker at der er mulighed for på
klitvæsenets arealet at anlægge skovveje, stier, mindre par-
keringspladser, anbringe bænke og skilte og foretage sædvanlige
plejeforanstaltninger til naturtilstandens bevarelse uden at
indhente tilladelSE; fra de påtaleberettigede efter kendelseno

For fredningsplanudvalget for Viborg amt bemærkede
sekretariatsledor Ramsing hertil, (:et'1 c)t er froc1ningspJ.8.nud-
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valgets indstilling, at de foranstaltninger, som er nødven-
dige for skovdriften, må være tilladte. For så vidt angår
anlæggelse af stier, veje og parkeringspladser og landskabs-
pleje på udyrkede arealer bør der tr~==es bestemmelse om, at
der hertil kræves tilladelse fra de påtaleberettigede.

Overklitfogeden protesterede mod, at der i ken-
delsen optages bestemmelse herom.

Forstkandidat Ramsing bemærkede, at det er hans
indstilling, at der ikke i kendelson bør træffes særbestem-
melse for de statsejede arealer som af overklitfogden ønsket.

Fredningsnævnet har om sagen indhentet en udtaJ-
else fra naturfredningsrådet, der i skrivelse af l. august
1972 har bemærket, at:
" •••• følgende forhold ikke ses berørt i forslaget til fred-
ningskendelsen, hvilket man herved skal foresIs:
l) at der ikke må anvendes landbrugskemikalier o.l. i de

uopdyrkede områder (i de sidste år bliver en sådan be-
stemmeIse stadig oftere knyttet til fredninger af uop-
dyrkede områder).

2) at der i fredningskendelsen åbnes mulighed for, at hede-
området i yngletiden fra J/4 - 15/7 kan afspærre s for pub-
likum. Et sådant forbud behøver ikke gennemføres, hvis der
kun færdes få personer om ugen i o~rådet, men hvis den r0-
lativt ømfindtlige vegetation og de ynglende hedofugle ud-
sættes for et for stort færdselstryk, kan der ske skader
på den tilstand, man geooem fre~ningen søger at opretholde.
Dette gælder ikke mindst hvis f.oks. Tranen skulle yngle
i området.

Adgangsbegrænsning foreslås foretaget efter indstil-
ling fra naturfredningsrådet eller fredningsplanudvalget.
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3) at der ikke foretages skydning i hedeområderne fra 1/4 -
15/7. Det vil siBe at rådet vil anbefale 9 at forårsjagt
på bukke ikke gennenføres.

Det nå samtidig påpeges, at forslaget om ordning
af jagten med hensyn til punkt h strider mod servitutforsl~get:
Der må under ingen omstændigheder anlægges kunstgrave i terr@-
net. Dette bør måske for en sikkerheds skyld udtrykkelig nævnes
ved en tilføjelse til punkt 7 i de foreslåede fredningsbestem-
melser •••••"

Fredningsnævnet har forhandlet og voteret i sagen
i en række møder i november og december måneder 1972 og har
enstenmig vedtaget at Bive rekvirenterne medhold i, at de Offi-

råder9 der i den endelige pAstand er begæret fredet, af de af
rekvirenterne anførte grunde er fredninesværdige. Frednings-
nævnet finder således, at ikke alene naturvidenskabelige, men
også rekreative formål bør tilgodeses ved en fredning af area-
lerne, og i medfør af lovbekendtgørelse nr, 194 af 16. juni 1961
jfr. herved § 699 stk. l i lov nr. 314 af 18. juni 1969, og -
for den udvidede frcdningsbeg(8rings vedko:w.mende- § 38 i lov
nr. 314 af 18. juni 1969, besteQoes derfor følgende:

r. Fr~QQing~ns omfang.

Fredningen omfatter de arealer, som Rf rekvjrentorne
i deres endelige begæring er krævet fredet, og hvis grænser frem-
går af det fradningSkop~, der er vedhæfte t kendelsen9 nemlig føl-
gende matr. nr.e: løbe nr. l: matr. nr. 3 r Snæstrup bY9 Janne-
rup sogn9 løbe nr. 2: natr. nr. 5 i Snæstrup bY9 Jannerup sogn,
løbe nr. 3: matr. nr. 2 o Snæstrup by, Jannorup sogn, løbe nr•
4: matr. nr. 3 k Snmstrup by, Jannerup sogn9 løbe nr. 6: matr.
nr. 6 Cl Snms-trup by, Jannerup sogn, løbe nr. 8: natr. nr. 29 i 9

l .~l' , .
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29 k og 29 o Vorupør m.•fl. ,Hundburg sogn, løbe nr~ 9: matr. nr~
16 e og 25 b Vorupor m.m. ,Hundborg sogn, løbe nr·~lo: matr.nr.
25 c, 39 a og 39 b Vorupor mlm, ,Hundborg sogn, løbe nr. 11:
matr. nr. 16 b, 16 d, 16 f og 39 c Vorupør m.m.,Hundborg sogn~
løbe nr. 12: matr. nr~ lo a,15 h Vorupør m.m. ~Hundborg sogn,
løbe nr. 13: matr. nr. l c og l e Vorupor m~m. ,Hundborg sogn,
løbe nr. I14: matr. nr. 6 b og 9 Vorupor m.m.,Hundborg sogn,
løbe nr. 15: Inatr. nr. 25 e, 27 i, 29 l, 29 n og 32 bæ Vorup-
ør n.m.,Hundborg sogn, løbe nr. 17: matr. nr. 27 a Vorupør m.m~ ,

~ Hundborg sogn, løbe nr. 18: matr. nr. 12 a Vorupør D.m. ,Hund-
borg sogn, løbe nr. 19: Datr. nr. 12 b og 13 b Vorupør D.n. ,
Hundborg sogn, løbe nr. 20: matr. nr, 14 a Vorupør m.m.,Hund-
borg sogn, løbe nr. 21: matr. nr. 17 b Vorupør m.m., Hundborg
sogn, løbe nr. 22: matr. nr. 17 c Vorupor m.m.~Hundborg sogn,
løbe nr. 23: matr. nr. 18 e Vorupor n.rl.,Hundborg sogn, løbe
nr. 24: matr. nr. 11 a og 23 c Vorupor n.m.,Hundborg sogn, løbe
nr. 25: matr. nr. 21 a Vorupor n.n.,HundborG sogn, lobe nr. 26:

,

l
lI
~

I
'~!r v_o_r_u_p_ø_rkirke, løbe nr. 27: Stenbjerg klitplnntage, natr. nr.

matr. nr. 20 b Vorupor m.m.,Hundborg sogn, løbe nr. 28: natr.(' nr. 2 a Vorupør n.n., Hundborg sogn, løbe nr. 29: matr. nr. l a
Vorupor m.o.,Hundborg sogn, lobe nr. 31: matr. nr. l g Vorupor

tt m.fl.~Hundborg sogn, løbe nr. 34: natr. nr. 4 b Stenbjerghuse by,
Norhå sogn, løbe nr. 35: oatr. nr. 20 a Stenbjerghuse by,Norhå
sogn, løbe nr. 36: matr. nr. 18 e Stenbjerghuse by,Norhå sogn,
løbe nr. 37: matr. nr. 18 d Stenbjerghuse by, Nørhå sogn, løbe
nr. 5 og 7: Tvorup klitplantage, matr. nr. l, 2 p~ 3 c, 3 l,
4 b, 4 e, 7 l, 7 D, 9 c, 9 d, 11 d, 11 e, 12 c, 13 c, 14 b, 15 b,
16 e, 20, 21, 22 a, 22 b, 23 a, 24 a, 24 b, 24 c, 24 g, 24 h
Snæstrup by, Jannerup sogn, l f, 16 b, lo c, 15 k, 35 k, 35 ID,

36 cq, 36 cr, 38 d Vorupør n.n., Hundborg sogn, løbe nr. 16:



91•• 22 c Vorupor 8.n., Hundborg sogn, lobe nr. 30: Vorupor F.D.F.,
matr. nr. 2 c Vorupor D.m., Hundborg sogn, lobe nr. 33: "Lods-
ejerne i Vorupor so", TIatr. nr. 42 Vorupor TI.Il.,Hundborg sogn.

II. Fredningens indhold.
A. Genere~le besteDDelser.

De fredede arealer pålåJggt?sfolgende besteLIDelser:
§ l.

Arealerne skal henligge i deres nuværende tilstand.
Arealer, der for tiden er under kultur~ Då således dyrkes SOD

~ hidtil. Allerede tilplantede areale~ DG fortsat opretholdes SOD

plantage. Selvsået trævækst skal kunne oohugges ved frednings-
oyndighedernes foranstaltning, såfremt ejeren ikke selv onsker
at foretage hugsten. Afgræsning af udyrkede arealer Då finde
sted, blot afgræsningen ikke strider [lod frednir.gens formål,
både af naturvidenskabelig og rekreativ art.

§ 2.
Yderligere bebyggelse er ikke tilladt, bortset fra

de for driften af bestående brug nødvendige bygninger, når dis-tl se opfores i uniddelbar nærhed af eksisterende bygninger. Teg-
ninger og situationsplan skal dog godkendes af fredningsnævnet.

.. Tilbygning til eksisterende bygninger eller væsentlige onbyg-
nineer af disse nå ligeledes kun foretages Ded fredningsnævnets
godkendelse.

§ 3.
Eksisterende bebyggelse [lå opretholdes og vedlige-

holdes i nodvendigt onfang, dog at dette ikke gælder de på matr.
nr. 2 a og 2 c Vorupor beliggende sODTIerhuse, for hvis vedkoD-
nende de nedenfor anforte besteDflelser gælder, eller det på oatr
fir.'5 i Snæstrup af civilingeniør E. Aggernæs ulovligt opførte
hus.
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Opstilling af boder, skure, naster, transfornator-

stationer eller andre skænnende indretninger må ikke finde sted,
ej heller af canpingvogne eller telte, jfr. dog nedenfor on
FDF's arealer.

•
Arealerne nå ikke benyttes til etablering af op-

lngspladser eller bilophugningspladser eller andre virksoohe-
der af skæoDende natur, herunder Dotorbaner eller lignende., Arealerne Då ikke benyttes til affaldspladser eller
til henkastning af affald iovrigt.

§ 7.
Terr&nfornerne nå ikke ændres ved afgravning eller

opfyldning.
§ 8.

Regulering af sobredden n~i ikke finde sted. Soen
Då ikke opfyldes og vandstanden nå ikke sænkes. Dræningsudled-
ning i videre oofang end den nuværende udledning eller spilde-
vandsudledning til soen nå ikke finde sted. Der må ej heller
finde spildevandsudledning sted til de soåsoer, SOD iovrigt fin-

.. des inden for fredningsgrænserne.
§ 9.

Beplantning af arealerne Då kun finde sted efter en
af de påtaleberettigede godkendt plan.

Der må dog til enhver tid iværksættes de foranstalt-
ninger, SOD af Statens Klitvæsen og Sandflugtskoillaissionen kræ-
ves til sandflugtens dænpelse og klitternes bevaring.

Ligeledes må statens skov- og klitvæsen foretage
sædvanltge plejeforanstRltninger på de st.qten tilhnrende udyr~
kede arealer til naturtilstandens bevarolse.
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§ lo.

Statens skov- og klitv~sen n& endvidere foretage
de foranstaltninger, SOD er sædvanlige for skoveriften, her-
under anlægge og nedlægge skovveje~

§ ll.
Statens skov- og klitvæsen nå endelig på egne area·

ler anl@gge stier og nindre parkeringspladser, anbringe bænke
og skilte D.D. af honsyn til publikuos adgang til de rekreativ(
arealer. Starre parkeringspladser nå ikke anlægees uden forud-, gående forhandling ned de påtaleberett:g~de. Såfrent enighed
ikke opn~1s, skal spore;snålet forel<2gges fredningsnævnet til
afgorelse under sædvanlig rekurs til over fredningsnævnet.

Foretagelse af foranstaltninger, der Då anses for
at nedfare væsontlige c;mdringer i forhold til fredningens for-
nål, kræver dog frednings~~vnets tilladelse.

§ 12.
Aloenheden skal have adEang til fods ad eksiste-

rende veje og stier. Der pnlm~ges i0vrigt ikke ved nærværende

• kendelse arealerne s[crliLj8b~3teIJIJe::;'SG:rOD adgang for alDenhe-
den. Det forudsættes, at alrilenhedenllar adgang til saotlie;e
a~ealer i det ved den til enhver tid gældende naturfrednings-
lov hjcDlede oofang.

§ 13.
Badning og fiskeri skal fortsat vwre tilladt i S0en

§ 14.
Soen ITlå il{ke benyttes til sejlads fJledITLotordr8vne

fartojcr.
§ 15.

Der [Jti ikke Rnvondcs l;:mdbrugFlkenikRlior oe l isne
"
l
I

I~

t _
i de uopdyrkede arealer.
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§ 16.
I ynglingstiden fra den l. april - 15. juli kan

hedeoDrådet i de fredede 3realer afspærres for publiku~. Af-
spærring kan kun finde sted efter fredningsnævnets bcste~else
og efter forudgående indstilling heroD fra nnturfredniDgsradet~

§ 17.
Sporgsmålet OD forbud Dod skydning i hedeoDråderne

i perioden l. april - 15. juli henskydes til senere afgorelse.

§ 18.

Der må ikke Rnlægges kunstc;rnvc' i terrænet.

§ 19.
Påtnlerot overfor kendelB"):Ll>be 3t~nr;:81ser hRr :t'rt:d-·

ninesnævnet for Vibore aIJ.tsnordlige f!:'odningskreds, D<:1.nIJ.arl{s
nRturfrcdningsfor,,;ning og frecbtntss}JJ..dnlldvalge"Cfor Viborg Dntr
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Bo Særlige bestemmelsero
ao ArealerstatninfJero

Fredningsnævnet finder, at fredningskendelsen be-
virker, at de af kend~lsen omfattede arealer, der pålægges de
ovenfor nævnte bestemmelser, generelt set ikke har den samme
økonomiske værdi for lodsej orne som tidliger(j, hvorfor der til-

kommer lodsej orne erstatning ("ar0ctlerstatning"), medmindre
den enkelte lodsejer bar givet afkald horpdu Ved fastsættelsen
af erstatningernes størrelse finder fredningsnævnet, at der
bør fastsættes et enhedsboløb pro ha, og nt der under hensyn
til fredningsbesten::L.TJ.wlserneikke bør sondrus mellem, om areal-
erne er under kul tur eller udyrkede o Enhodsbeløbet vil dog være
at nedsætte, når der på arealet hviler genorelle by~geforbuds-
bestcmrrwlser, jfro nCJturfrodningslov0ns .'~§ 46, 47 og 53 o

Fredningsnævnet hRr eftur stedfunden drøftelse
fastsat et enhedsbeløb i erstatning p~ 10200 kro pro ha,4er
nedsættes til 600 kro pro hao, når arealet ligger inden for
skov- sø- eller højfodsbeskyttulsoslinie eller vejbyggelinie,
og til 300 kro pro hao, når arealot er klitfredeto

Herefter tilkommer der i arealerstatning de enk-
elte lodsejere følgende beløb:

le--__
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Navn,
adresse,
matro nro

Heraf
Areal, derI ikke under- undergivet undergivet
pålægges givet tidli-rådigheds-, rådighods-
fredning \gere rådig- ,indskrænk-!indskrænk-

!hodsind- :ningor i ,ningor i ;
:skrænknin- !hoto naturthoto sand-,
;gcr 'frcdnings-Iflugtslo-
l I

:loven lven
l Iha ha i" ha ! ha kro
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Arealer-
statning

I
l

Løbe nro l I
No Stigaard l
Rosenlundon 4 5,L~ I
9000 Ålborg '\
matro nro 3 r
Snæstrup by I
Jannorup sogn I.-t- .----:-

I
I
~I
li
'I

3,1 3700

IJøbe nro 2
Erik Aggcrnæs 21,2
StrFlndhøj 3
3640 Krogstrup
matro nro 5i
nlli-.eti L.l"UP b Y

Jannerup sogn

8,1 13,1 13.700

~
I
I
I
i

.Løbe p.po-2-
Kristen Olsen Yde

t

l1- ----.--

I
I

I119,3
I

"Enggaard"
Årup
7752 Sned stod
matro nr. 20
Snæstrup by
Jannerup sogn

II 34,8
I

I
I
l
I
I ,-----r---- ---r-------, ----------------
; , Il I

iI 2305
(

54,5 0,4 27.200

Løbe nro 4
Troels Ifvorsen
rrLyngholm."I 26,7
Svankjær
775~ Beds1;cd
matro nr. 3k I

Snæstrup by-I :
, I

J81?:P~UJ2..._9.2g!1 ~ ---i _. . , _
i

I 3,2 150100

--------_.- ---
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10b<.: nr" 6
I'1.::1.rtil'l imderscn

Srr~scrup 35,9
7700 Thist-.:d

Snc:s-crup by
,Jr-:nncrur sogn

2-3,6

97.•

7,3

3,8 4E3cc

Løbe nr. 8

t.J':;ns i.:lc N;yg~':"_trd
f1ansen,
Sdr. Vorupor 5,9
7700 Thi s1;E:d I
oa-tr. nr'.~-::2~ i, I
29 k, 29 o, i
Vorupur D.D-.- L
HundborE-§QgIL - .-1i-- .

L0 1x: .:1r. 9 !
Gudrun I1øllcr I
Hansen, Ingsborg6,4

I

Hødinc, Elis!J.-!
b0th 1'løllo1' 1-;>.:1-

2,1

3,5

Fodbyg~rdsvcj 51
1,'700 lT:~st\lGd

:"!l~itro !lT. lSu og 25b
xl arup') r n. Ll.

l':m:.dbors SO;;:1.

0,1 2,8 5100

l

I
!------+----- ----
I
I

I
Løbe nr. lo
I"cd,-:r rIll.dsen

Vorurr'r
7'700 Th i:::> t ed

og 3gb
Vorupør l'l.l.l.

I;unclborp; sOGn

11+0)00

I
I

I i
I l--r- -----~--------
j

I
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lJøbc nro 11e, K'J.:rlEjner ~-i,;lsC:~l
~\Jro Vorupor I 13,9 4,3 7,7 1,1 10.200I
'/7eo r[,histed l

I

!?lE: tr. nre 16'0,
16d, lff 0[,'701'"

') /~

Vorupør L11:1 II o

I

Hundborg sogn\
l-Leb(~ Y!.T o 12• t~ ons • T'hybe I

}'.rif'telsen I 28,3 2,0 ~(, , <) 150000
il'~roVorupør i,

7700 ?histcd 1
,

matro nr. loa
15h Vorupør m et=-_"

Hundborg so§!;ni
I

l
LøbE:' nro 13
Fetrc:} Birgitte:
'roft I 8,3 8 :z 5000I ' -
Førby I

7700 Thistt;d l
oatro nr. le og le

I

e Vorupør r.l.m o I I
I

Hundborg sogn j Ie I I~ -r--

e Løbe nro14 I I
Inger Kristine JonSE)llS I
2.rvin~E;r 17,1 5,3 4,6 7,2 I 110300I

Pørhy i
7700 ThistE...d
I:12trc nr. 6b og 9

!7orup0r T1or:lo, I

I
l:lundborg sogn l.L______J_____,

l
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291:., 2C)n O'~ 32 l.1C~;

Vo'~un('r T'l '~l :.L J.. I ...._ .I._~ Q..,J I
• • j 1- I
llUrlQDorg i.3Ui2:r..1

- - I

-s,o 14,'7 9,5

T
Løb ,-' :lr J 1'7 I

Koll, rur j 7,2
gSC)o Fj~rr2tslcv

.. t. "' ' II)
Yj'/f'/.''':J "l~,

l.~ rI ')- , ( ;,Cl

r...· ...l-""'l""" ""]""" ;)1-; .. 1
.lc..~ v._ Q ~ ... ...L. o '_'..:..:.!

V ()y·u. ""Ijv"r Tfl o r.1 o I,

EunctoT'C soe;nl
.__.. L ._,.----_----------.--

I

LøbG rl::c'. lE,

7700 'l'his::c(~;

Vorupør :.10 ;:1 Q

Hundbo rc:
:

S0<:':1. ,
..... .,1 !

Jons florbcre !,~~,.d8G1:2

Nro Vorupc'r I
t

7'7 "'1 l' ., ~ - 1.' l, 00 ..L.l.l_~:- ...;-0, l

Voru 1''\0 r I'~ Q ];, " i
!-~undborg S 0[,11 ;

I--- -- ------ - ~

i
I

!·jAoo

2700

------- •._------- --------,-----------
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JÆbe- :--1.1'. 20
ihcol:1.j T~i.i~l~;~:~rT~

j·mdcrSl:;E

Sporrine;
7'700 1'his tu1i

',J ,1. ),3 0,7

I

iI

Løbe ~I'. 21 l
I

Hc'nnin5·Niels,;['
Spottrupvej 57 15,8
7400 Herningt
:.::ntro nrn 1701

-r Ivo ru pø r El o ;1. :
I

Hundborg sogn:
I

-<----l--.---+--
I

ILøbe nr. 22
Bo Søndl:rgncud-
:hjdtjrsE:.-n 8,0

I
::,o.tro nr. 1'7"g

,

Ernst l~rice~cri('.bsL::n

6300
JJ.cttro 111) o 18r~-.
Vorupen' n n I .o :

Bundbol'S

-------_.:...-_--

13,5

2,5

1,0

0,1

2,3

100.

6900

5 r-
, ::J
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3,8 4400

Fredningsnævnet beoærker folf,ende OD nogle lodsejeres
krav på arealerstatning:
ad lobe nr. 8, Jensine Nygaard Hansen.

Det er oplyst, at en nabo, Peder Madsen Pedersen,
(lobe nr. lo) gor krav på arealet. Det er derfor vedtaget, at
erstatningsbelobet udbetales til Jensine Nygaard Hansen, ned-
nindre Peder Madsen Pedersen inden l oåned efter kendeIsens Qod-
tageIse overfor fredningsnævnet gor krav på belobet. I så fald
vil belobet blive deponeret i overenssteLrrJelseDed deponerings-
lovens bestenoelser.
ad lodsejer nr. 21, Henning Nielsen.

Da lodsejeren kabte sit areal, var fredningsplanen
for Hundborg-Jannerup koonune bekendtgjort. Det er af den davæ-
rende sognerådsfornand i koununen oplyst, at lodsejeren forud for
kabet henvendte sig på kODDunekontoret, og at det blev oeddelt
hao, at han ikke kunne forvente tilladelse til at bygge på area-
let.
ad lodsejer nr. 25, Knud Bojesen.

Efter den trufne aftale Da lods2jeren plante grantræer
på ca. 1.3 ha af den vestlige lod efter nærDere aftale on area-
lets placering og afgrænsning ned fredningsplanudvalget for Vi-
borg aot.
ad lodsejer nr. 28, Johannes ..Lykke Jargensen.

Der er i fredningsn~vnet enighed 00, at det vil være
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onskeligt, at der indrettes faciliteter, herunder anlægges
parkeringspladser og toiletter ved soen. Disse faciliteter
cå forventes at blive placeret på denne lodsejers jorder. Ved
fastsættelse af erstatningsbeløbet er der ikke taget hensyn
til oulig etablering af sådanne faciliteter, således at der
senere nå forhandles med lodsejeren 00 afgivelse af jord og
erstatning for eventuelle yderligere ulenper i forbindelse
ned opførelsen af sådanne anlæg. Der er heller ikke ved fast-
sættelsen af erstatningen taget hensyn til, at publikuD nå
fornodes fortrinsvis at ville .opholde sig ved den østlige so-
bred, idet det efter fredningsnævnets opfattelse oå anses for
ønskeligt, at et passende areal ved denne søbr~d erhverves af
det offentlige til brug for rekreative foroålo Den fastsatte
erstatning oofatter således ikke uleoperne ved publikuos brug
af vejen over lodsejerens jorder til den østlige sobred og op-
hold ved denne bred, således at lodsejeren - såfreot de for-
ventede forhandlinger Dellen de respektive oyndigheder 00 er-
hvervelse af et areal ved søbredden ender uden resultat - vil
kunne kræve erstatning for disse uleoper.

Der er enighed 00, at lodsejeren ikke vil kunne
kræve nogen erstatning for oistede ouligheder for soooerhus-
udstykning, da fredningsplanen for Hundborg- Jannerup kODDune
var bekendtgjort i 1961, og lodsejeren først senere har rejst
sporgsoålet OD udstykning til sonoerhuse. Lodsejeren er på et
oeget tidligt tidspunkt - for han har haft konkrete planer -
gjort bekendt oed, at tilladelse til sOBnerhUsucBtykning ikke
kunne forventes neddelt af de pågældende Dyndigheder.
ad lodsejer nr. 31, Thylands Lystfiskerforening,

Der er enighed 00, at der ikke er godtgjort grund-
lag for at yde erstatning for ~istede parkeringspladser eller

•
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oistede parkeringsouligheder iovrigt~ Der er enighed 00, at
fredningspåstanden i skrivelse af 3. februar 1971 00 forbud
oed sejlads med notordrevne fartøjer efterfølges SOD foran
besteot, og at der ikke er anledning til at inadekonoe fore-
ningens påstand 00 tilladelse til at sejle oed både ned på-
hængsDotor. Skilt på pladsen nå ikke opsættes.
ad lodsejer nr. 14, Inger Kristine Jensens arvinger, nr. 34,

lOtto Jepsen og Marie Se7erine Andersen, lodsejer nr. 4, Troels
Ifversen, lodsejer nr. 19, Jens Morberg Madsen, lodsejer nr.
21, Henning Nielsen, lodsejer nr~ 12, Johannes Thybo Kristen-
sen, lodsejer nre 15, Frode Henriksen, lodsejer nr. 35, Carl
Trap.

Når henses til tidspunktet for bekendtgørelsen af
fredningsplanen for Hundborg-Jannerup koomune ses der ikke for
disse lodsejere at have været sådanne ouligheder for udstyk-
ning af soooerhusgrunde, at der er grundlag for at tilkende
den erstatning for nistede udstykningsouligheder.

b. Besteooelser og erstatninger iovrigt.
ad lodsejer nr. 19, .Jens Morberg Madsen.

Såfrent træer i de 4 rækker, lodsejeren har plantet
langs Vestkystvejen, går ud, Då lodsejeren plante nye træer
1 sanne rækker under tilsyn af Statens klit- og skovvæsen,
således at den af disse 4 rækker bestående læplantning, der
skønnes af betydning for sandflugtens bekæopelse, oh forblive
stående.

Yderligere beplantning nå ikke finde sted.
ad lodsejer nr. 28, Johannes Lykke Jørgensen.

Det af Rigsantikvarens fortidsoindeforvaltning freD-
satte endelige forslag OD fjernelse af beplantning onkring høj
nr. 1303.5 a godkendes. Fjernelsen af træerne skal ske efter
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en hugstplan, soc skal godkendes af klitdirektoratet ved over-
klitfoged Skarregaard og af F!gsantikvarens fortidsoindefor-
valtning.

Santlige de på denne lodsejers arealer værende 800-

nerhuse oå forblive stående i 15 år fra denne kendeIses afsi-
gelse at regne, dog at hus B efter flytning til et s~ed, soo
skal godkendes af fredningsnævnet, nå forblive stående i 25 år
fra kendeIsens afsigelse at regne~ I de sidste lo år oå dette
hus alene anvendes af Johannes Lykke Jorgensen og hans fanilie~

Erstatningen for hus B fastsættes til 5.000 kr~, der
skal dække flytteonkostninger og forringelse af huset efter flyt-
ningen, Dens der under hensyn til, at huset nå forblive ståen-
de i 25 år, ikke ydes nogen egentlig fredningserstatning.

For de øvrige huse ydes folgende erstatning:
Hus D: 18.000 kr~ Det benærkes, at huset efter det

af landinspektor Boe oplyste er udvidet ned en tilbygning efter
nove@ber 1963. Under hensyn til, at der intet er oplyst 00 ud-
videIsestidspunktet, er ved erstatningens fastsættelse ikke ta-
get hensYn hertil.

Hus G: 7.000 kr.
Hus H: 10.000 kr.
Ved fastsættelse af erstatningsbelobene er taget hen-

syn til, at husene er lovligt opførte, og at de Då forblive stå-
ende i 15 år. Der er endvidere taget hensyn til husenes tilstand
og den nuvwrende lejeindtægt, Dens fredningsnævnet ikke bort-
set fra det 00 lejeindtægten anførte - har taget hensyn til hu-
senes særlige beliggenhed ved en so. Der er endelig taget hen-
sYn til, at lodsejeren Då forventes at have kunnet sælge husene
oed grund, da de blev opfort, således at der tilkoocer lodseje.
ren erstatning for en grund af passende storrelse, ligeledes
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nedsat under hensyn til, at husene nå forblive stående 1 15 år.
Hus I: Da huset er ulovligt opfort, og da det des-

uagtet nå forblive stående i 15 år, tilkendes der ikke nogen·
erstatning for dette hus~
Huse på lejet grund:

Hus C og E:
00 erstatni~g til lejerne: Det oplystes ved t~le-

fonisk henvendelse til installatør Henning Poulsen, at han og
Vang Jensen hver betaler 250 kr. 00 året i leje. Da gru~dene
lejes ud for et år ad gangen, således at lejerne, Ejner Vang
Jensen og Henning Poulsen, ikke har retskråv på at have huse-
ne forblive stående i nere endjden lobende lejeperiode, og da
husene nå forblive stående i 15 år, tilkendes der ikke lejerne
nogen erstatningo F~sevc angår hus E benærkes, at der efter det
af landinspektør Boe oplyste efter novenber 1963 er foretaget
en tilbygning på 17 n2 til huset uden tilladelse fra frednings-
nævnet, uagtet huset er beliggende nindre end 100 m fra fredet
høj.

e
e
e

On erstatnine til grundenes ejer:
Der tilkendes ejeren en erstatning for oistet leje-

indtægt efter udlobe·t Clf de 15 år på 4 ..000 kr. Ved fastsættel-
se af erstatningsbelobet er taget hensyn tillejeindtægten og
til, at erstatningsbelobet straks udbetales.

Hus F:
Under hensyn til, at

huset ligger på lejet grund 1 ug at lejeperioden udløber inden-
for de 15 år, i hvilke hu~et nå forblive stående, tilkendes der
ikke lejeren, dyrlæge Toft Jensen, nogen erstatning"
00 erstatning tiLJ.E:l!.nd~nsejer:

Der t~lkendtes ejeren en erstdtning for oistet leje-



,e
e
e

108.

indtægt efter lejeperiodens udløb og efter udløbet af de l~
år på 2.000 kr. Ved fastsættelse af erstatningsbeløbet er ta-
get hen~yn til, at beløbet straks udbetales.

Husene skal til sin tid fjernes ~å ejerens bekost-
ning. Fredningen skal ikke være til hinder for nornal vedlige~
holdelse af husene. hvoriDod bygningsudvidelse ikke·er tilladt.. .... .
ad lodsejer nr. 30, Vorupør FDF.

Det på natr, nr. 2 c Vorupør værende hus skal flyttes
til et andet og nere diskret placering på lodsejerens areal, så.
ledes at stedet skal godkendes åf fredningsnævnet efter 1ndstil-

h.

1108 af fredningsplanudvalget for Viborg ant og Dannarks natu~
fredningsforening. Mellen huset og søen skal beplantes efter
nærcere aftale heron mellen lodsejeren og fredningsplanudvalget
for Viborg act. Fra fredningsnævnets side er der intet til hin-
der for, at hu~et nå opføres ned et lidt storre grundareal end
det nuværende hus, dog at nævnet ikke heron kan udtale sig for
andre nyndigheder, herunder byudviklingsudvalget.

Under hensyn til det af den særlig sa~kyndige udtal-
te fastsættes den lodsejeren tilkonnende erstatping til 40.000

kr.
Samtlige de i kendelsen besteote erstatningsbeløb

forrente s ced lo % årlig fra kendeIsens dato til udbetaling
finder sted~

Det findes begrundet, at nogle af lodsejerne har
antaget advokatbistand, og der tilkendes derfor disse lodsejere
godtgørelse til hel eller delvis dækning af disse onkostninger
således: lodsejer nr. 28, Johannes Lykke Jorgensen, 1.200 kr.,
lodsejer nr. 14, Inger Kristine Jensens arvinger, 200 kr., lods-
ejer nr. 19, Jens Morberg Madsen, 400 kr., lodsejer nr. 25, Knud
Bojesen, 400 kr., lodsejer nrØ 34, Karen Andersen og Otto Jepsen,
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'00 kr.
Erstatn1ngerne udredes ned 3/4 af statskassen og

med 1/4 af Viborg actsfond.
Ingen af de ifolge tingbogen berettigede panthavere

har rejst krav on andel i erstatningsbelobene.

T h i b e s t e c n e s:·

De foran nævnte arealer fredes i overensstemmelse
ned det foran anførte og nod betaling af de ovenfor fastsatte
erstatningsbelob.

I. Lind Larsen.fomand.
Peder Fink.·~. H. Ovesen Nygaard.

lp. Bruun Nielsen.
sekr.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredn1ng'BDmVBSt'·for V1bot'g''EU:1ts"'nordlige
fredningskreds, den ,. janttår~i973.

~ ~~~.Lind Larsen.
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REG.NR.

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

Den l. marts 1979 holdt fredningsnævnet for Viborg amts

nordlige fredningskreds møde på t'it~:xm:~x~.xnt~ Thisted rådhus.

Mødt var formanden, dommer Ib Lind Larsen, Nykøbing Mors, og med-

lemmerne, amtsrådsvalgt medlem Johan Mikkelsen, Hurup, og gårdejer
Peder Fink, Jannerup.

Der foretages:

Sag nr. F 190/1978 Forespør~sel fra advokat Poul
Søgaard, Viborg, om lovligheden
af genoptagelse af dyrkning af
del af IDatr.nr. 17 b Vorupø~
by, Hundborg sogn, tilhørende
Egon Jacobsen, B. S. Ingemanns-
vej 33, Viborg.

Der fremlagdes:
skrivelse af 23. august 1979 fra advokat Poul Søgaard,
påtegningsskrivelse af 25. oktober 1978 fra fredningsplanudvalget ~,
for Viborg amt,
skrivelse af 27. oktober 1978 fra naturfredningsrådet,~

\,--

rids,
påtegningsskrivelse af 3. november 1978 fra Danmarks Naturfrednings-
forening,
skrivelse af 23. oktober 1978 fra Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkomite for Thy,
skrivelse af 21. november 1978 fra advokat Poul Sø~aard til over-
fredningsnævnet med pAte~ing,
skrivelse af 24. november 1978 fra overfrednin~snævnet til advokat
Poul Søgaard,

9. fotokopi af skrivelse !-lf7. december 19'78 til naturfredningsrådet ,
lo. påtegningsskrivelse af 14. december 1978 fra Thisted kommune, ejen-
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2.
domsudvalget,
ll. skrivelse ~f 22. december 1979 fr8 nJturfredningsrådet,
12. fotos.

For Vihorg amtskommunes fredningskontor mødte lardinspektør
Kåre Jørt:\ensen.

For D,1.nm8rksNRturfrednint~sforenings lok8.1komite mødte
fhv. 3mtslæge Leif Folke.

Kåre Jørgensen bemærker, at det fremgår af et 8f frednin~s-
sagens kortbilag, som fremlægges i fotokopi, bilag 13, og som er
udfærdiget på grundlag af luftfotografi tRget ved fredningssagens
rejsning, at hele rn3tr. nr. 17 b - også de CR. 2 hR, der er omtalt
i naturfredningsrådets skrivelse nf 22. december 1978, bilRg 11,
og vist på bilag 4 - var uopdyrket, da fredningssagen blev rejst.
Ved en fejl er de udyrkede Rrealer ikke blevet vist på de med over-
fredningsnævnet s kendelse udsendte kort.

Kåre Jørgensen henviser endvidere til t8ksationskommissio-
nens kendelse af 18. m8rts 1975 vedrørende fredning af klitsøarealer
ved Førby sø side 17, hvori det bl. a. hedder:

"Lb. nr. 21, nuværende ejer 'J:1ngeMRdsen, Dalumvej 2, 8270
Højbjerg, matr. nr. 17 b Vorupør m.m.,Hundborg SOgn.

Det fredede er et udyrket og ubebygget areal på ialt
15,8 ha, som i sin helhed først er medtaget under fredning
ved udvidelsen af fredningsområdet. Af det fredede er 2,3
hR undergivet klitfredning."

Fhv. amtslæge Folke udt31er, Rt han indstiller, at der ikke
meddeles tilladelse til opdyrkning Rf nogen del af ejendommen.

Fredningsnævnet vedtog enstemmigt at nægte tilladelse til
opdyrkning af nogen del 8f matr. nr. 17 b Vorupør by, Hundborg sogn.
Fredningsnævnet finder, at overfredningsnævnets kendelse ikke er
til hinder for, at nævnte matr. nr. 8fgræsses ved får. De i natur-
fredningsrådets skrivelse af 2? december 1978 nævnte CR. 2 ha kan
tillige afgræsses ved andet end fhr.



"e

e

•e

.. '

Af~ørelsen kan efter nQturfrednin~slovens ~ 58 indbringes
for overfredningsnævnet, Amalie~0de 13, 1256 København K, Af bl.a.
den, der har begæret fredningsnævnets 9.fgørelse,og forskellige
myndigheder.

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

En tilladelse kan ikke udn;vttes , før udløbet af klage-
fristen. Er klage iværksat, kan tillndelsen ikke udnyttes, med-
mindre den opretholdes af overfredningsnævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Lind Larsen.

I
.1

'1

l,
'1

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige fredningskreds, den 13. marts 1979.

~1
~
"
I,~
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Udskrift

af
forhandlingsprotokollen" f~~fredningsnævnet for Viborg amts nordlige frednings1ueds.

Den 16. februar 1983 holdt fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige fredningskreds møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors, og medlem-
merne, amtsrådsvalgt medlem Johan Mikkelsen, Hurup, og Peder Fink,

Jannerup.

Der foretoges:
Sag nr. F 178/1982 Ansøgning fra Erik Johannesen, Le-

gindvej 149, Sønderhå, om tilladelse
til plantning af læbælte på matr. nr.
20 a Stenbjerg, der er omfattet af
!ørby sø fredningen.

Der fremlagdes:
l. Kortmaterialer fra Erik Johannesen med skrivelse fra

Danmarks Naturfredningsforenings 10kalkomit~ af 14.2.83.
For Viborg amtskommune, teknisk forvaltning, fredningskonto-

ret, mødte cand. scient. Ole Olesen.
Andrageren Erik Johannesen var mødt.
Andrageren oplyste, at andragendet først og fremmest er frem-

sat af miljømæssige grunde, som en fortsættelse af den på den frem-
lagte kortskitse med grønt markerede tidligere påbegyndte beplant-
ning, den virkerumotiveret, hvis ikke den fortsættes. Læplantningen
vil endvidere virke som en naturlig afgrænsning af lyngarealerne,
der strækker sig ud til kystvejen.

Arealerne øst for den ønskede nord-syd gående beplantning
udnyttes som gr.æsarealer for kvæg, og,især dette læhegn må om nogle
år antages at yde god læ for kvæget.

Det konstateredes under besigtigelsen, at arealerne øst for
den ønskede nord-syd gående beplantning hovedsageligt henligger som
arealer til vedvarende græsning, men'at bep1antingen nord for til-
kørse1sve.1en ØJnskes forp.T.#:jvPT. i nn i np+ 1,rrHT\r1 ....rl+ ... +......__ T\_~ ._--
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stateredes, at der allerede er foretaget pløjning som forberedelse
til plantning.

Fredningsnævnet meddelte enstemmigt dispensation fra over-
fredningsnævnet s kendelse af 31.marts 1977, i sagen nr. 2183/73
om fredning af klitsøarealer ved Førby sø til den ansøgte beplant-
ning af de østvest gående læhegn og til den ønskede beplantning i
nord syd gående retning fra den ønskede beplantnings begyndelse
mod syd indtil det sydligste af de ønskede østvest gående læhegn,
men meddelte a~slag på andragendet ·om dispensation til den øvrige
nord syd gående beplantning, der vil virke som en hindring af det
vide udsYn mod øst fra kystvejen.

•
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes

for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København X, af bl.a •
den, der har begæret fredninEsnævnets afgørelse, og forskellige
myndigheder.

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

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage i~sat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes at ove rfredni ngs nævnet •

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Knud S. Lund.

I
Udskrittens rigtighed bekræftes t

Fredningsnævnet tor Viborg amts
nordlige tredningskreds, den 24.2.1983
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REG. NR. ~-S9CZ- I
Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

Til fredningsregisteret
til orientering

2. 2/.{'".~_
~

Den 9. ma j 1985 holdt fredningsnævnet for Viborg amts

nordlige fredningskr6ds møde på dommerkontoret i
Nykøbing Mors.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors,~

Der foretages:

Sag nr. F 38/1985 Sag vedr. dispensation fra Førby Sø
fredningen, for landinspektør Klaus
Gjærup, Thisted, til udstykning af
matr. nr. 14 a Vorupør By, Hundborg.

Der fremla gdes :
1. Skrivelse af 16. april 1985 med bilag fra landinspektør

Klaus Gjærup, Tbisted.
Med tiltræden af det amtsrådsvalgte medlem, Johan Mikkelsen,

Hurup, og det kommunevalgte medlem, Peder Fink, Hundborg, meddelte
fredningsnævnet dispensation fra overfredningsnævnets kendelse af
31. marts 197C om fredning af k1itsøarea1er ved Førby Sø, til den
ansøgte udstykning.

Miljomirdsieriet
, n' F'" ') {\,,;. ,. , \ ...'t J -, \,....,
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Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år fra dato.

Afgørelsen kan efter naturfrednin~slovens ~ ~~ indbrin~es
for overfredningsnævnet, ~melieg~de 7, 12S6 København K, gf bl.~.
den, der har begæret frednin~snævnets afgørelse, og forskellige
myndigheder.

Klagefristen er 4 u~er frg den de~, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af kla~efris-
ten. Er klage iværksat, k~n till~delsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af overfredningsnævnet.

Segen sluttet.
~:ødet tævet.
Knud S. Lund.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige f'redningskreds, den lo. maj 1985

~Und.
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2970 Hørsholm
Telefon 45 76 57 18

MC/ic

Johs. Lykke Sørensen
Vorupørvej 263
Førby Sø
7700 Thisted

Den 20. 10.89
J.nr. 2183/73-1/89

v,.; .)'oJ'-

,1\y '.~ .\'~,iJ. ' ,~,'.,6

"J' •
. \.

Vedr. 7 sommerhuse på matr.nr. 2 ~ Vorupør By ved Førby Sø i Thisted Kommune.

Ved en enstemmig afgørelse af 2. juni 1988 har Fredningsnævnet for Viborg Amts
Nordlige Fredningskreds afslået at forlænge fristen for fjernelse af 7 sommer-
huse på matr.nr. 2 ~ Vorupør By, som er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 31. marts 1977 om fredning af klitarealer ved Førby Sø. De har påkla-
get afgørelsen tilOverfredningsnævnet, der besigtigede arealerne den 14. juni
1989.

e
e
e

Over fredningsnævnet bestemte i 1977, at klitsøarealerne ved Førby Sø skulle
tilstandsfredes. Fredningen skulle sikre arealerne både i naturvidenskabelig
og rekreativ henseende.

Udover de almindelige forbudsbestemmelser bestemtes det bl.a., at almenheden
skulle have adgang til fods ad eksisterende veje og stier, ligesom badning og
fiskeri i søen skulle være tilladt. Ophold ved søen er ikke - udover hvad den
til enhver tid gældende naturfredningslov bestemmer - sikret ved kendelsen.

Ved fredningen ønskedes bebyggelsen ved Førby Sø fjernet, og det bestemtes
vedrørende Deres ejendom, at sommerhusene betegnet e, D, E, F, G, H og I, jf.
vedhæftede kortbilag, skulle fjernes inden l. januar 1987, og sommerhus B skul-
le flyttes inden I år og helt fjernes efter 25 år. Den samlede erstatning her-
for blev fastsat til 46.000 kr., heraf 40.000 kr. for fjernelse af Deres 5 hu-

Ol v( .rtV {9- li Ir '!:J- 000'1

o.U (. Fo !o ~'tl1f·t1P
Fu 10-1



2
se og 6.000 kr. for areallejetab vedrørende husene C, E og F, der tilhørte an-
dre. Ejerne af disse tre huse fik ingen erstatning.

Vedrørende FDF's lejrhytte betegnet A opført på matr.nr. 2~, der tidligere er
udstykket fra Deres ejendom matr.nr. 2~, blev det bestemt, at den straks skul-
le flyttes fra dens daværende uheldige beliggenhed tæt ved søen til et af Fred-
ningsplanudvalget for Viborg Amt godkendt og mere velegnet sted.

Fredningsplanudvalget og fredningsnævnet godkendte herefter en placering i det
nordøstlige hjørne.

, I Deres anke gør De primært gældende, at det ud fra en lighedsbetragtning er
urimeligt, at husene på Deres ejendom skal fjernes, når det ikke samtidigt er
blevet pålagt FDF at fjerne deres hus. Det påpeges, at de hytter, der kræves
fjernet, er meget små, holdt i jordfarver og godt gemt væk i naturen i modsæt-
ning til FDF-hytten, som fremtræder mere dominerende. Belastningen af naturen
ved Førby Sø skyldes endvidere primært benyttelsen af FDF-Iejren, idet denne
en stor del af året på ugebasis udlejes til såvel indenlandske som udenlandske
foreninger, lejrskoler m.v.

De tre lejere, der ejer husene C, E og F, tilslutter sig Deres bemærkninger,
idet de ikke kan se, hvad skade der kan ske ved, at de får lov til at beholde
det fristed, som de alle har været ejere af gennem en årrække.

e
e
e

Overfredningsnævnet skal udtale:

FDF har ved Overfredningsnævnets afgørelse ~ 1977 fået tilladelse til bibehol-
delse af en lejrhytte på matr.nr. 2 c.

Den øvrige bebyggelse langs Førby Sø bør imidlertid på længere sigt fjernes.

Overfredningsnævnet finder dog, at der kan meddeles dispensation til bibehol-
delse af husene C, E og F i ejers og eventuel ægtefælles levetid. Der er ved
denne afgørelse lagt vægt på, at der ikke i 1977 er udbetalt erstatning til
ejerne af disse huse, at husene har haft samme ejer i en årrække, og at husene
fremtræder meget lidt dominerende i landskabet ved Førby Sø.



,

e
e
e

3

Spørgsmålet om forlængelse af fristen for de øvrige 4 huse udsættes.

I sagens behandling har deltaget 8 af Overfredningsnævnets medlemmer. Afgørel-
sen er enstemmig.

Med venlig hilsen

/t1.~f(r~~:~
fm.
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OVERFR EDN INGSNÆVN ET REG. Nit Slotsmarken 15 /BA bop
2970 Hørsholm
Telefon 45 76 57 18

Bo Schmidt Nielsen
Runebergs Alle 25
2860 Søborg

Den 27. august 1990
J.nr. 2183/73-1/90

Fredningsnævnet for Viborg Amts Nordlige Fredningskreds har den 26. marts
1990 afslået at meddele Dem dispensation efter naturfredningslovens § 34 til,
at De må bibeholde den sø, det andehus og de vildtagre, som De har etableret
på Deres ejendom matr.nr. 17 ~ Vorupør By, Hundborg, der er omfattet af Over-
fredningsnævnets kendelse af 31. marts 1977 om fredning af Førby sø m.v. De
har påklaget fredningsnævnets afslag tilOverfredningsnævnet.

Det fremgår af det foreliggende sagsmateriale, at Viborg Amt i december 1988
blev bekendt med forholdene på ejendommen. I skrivelse af 17. marts 1989
til amtet oplyste De, ~ De med henblik på andejagt havde opgravet en ca.
lOD m2 stor og en meter dyb sø på et areal, der i forvejen stod under vand,
at De havde lagt det opgravede sand som en 15x3 meter vold i 50-60 cm højde,
at De havde beplantet denne vold, og at der hidtil har været ca. 3 ha græs-
areal på ejendommen. Amtet har ved en senere besigtigelse konstateret, at
to arealer a ca. 1.250 m2 er blevet tilsået med korn.

De har for Overfredningsnævnet i første række gjort gældende, at de nævnte
foranstaltninger ikke strider mod fredningsbestemmelserne. De henviser her-
ved til, at der ifølge kortmateriale har været en sø på ejendommen, og at en
del af ejendommen hidtil har været dyrket med græs. I anden række har De an-
søgt om dispensation til bibeholdelse af det nævnte, idet De betegner fred-
ningsnævnets afgørelse som uacceptabel.

Viborg Amt har til det nævnte kortmateriale bemærket, at det pågældende areal
har signatur som mose og ikke som sø.

A.~ 4 '1L1111~-oocq I~ 1
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Overfredningsnævnet skal udtale:

Det fremgår af fredningsnævnets kendelse om fredningen, at hele matr.nr. 7 b
på 15,8 ha var udyrket på fredningstidspunktet. Fredningsbestemmelserne
indeholder forbud mod at ændre arealernes tilstand, og det er udtrykkeligt
anført, at terrænformerne ikke må ændres ved afgravning eller opfyldning, og
at der ikke må opføres bebyggelse m.v. eller foretages beplantning.

Overfredningsnævnet kan tiltræde, at fredningsnævnet har anset etableringen
af søen, andehuset og vildtagrene for at være i strid med fredningskendel-
sen, og at der ikke er grunc:ag for at dispensere til foranstaltningernes bi-
beholdelse.

Også volden og den derpå værende beplantning er etableret i strid med fred-
ningskendelsen, og Overfredningsnævnet skal derfor præcisere, at en lovlig-
gørelse indbefatter fjernelse af volden og dens beplantning.

Med denne præcisering stadfæster Overfredningsnævnet den påklagede afgørelse,
idet dog fristen for lovliggørelse forlænges till. december 1990.

I sagens behandling har deltager 9 af Overfredningsnævnets II medlemmer. Af-
gørelsen er enstemmig.

( Med Venl~g h~ •

LL/{-{et'~ C:-c&/'Cc--e,
Bendt Andersen

overfredningsnævnets formani
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OVERFR EDN INGSNÆVN ET Slots marken 15

2970 Hørsholm

Telefon 45 76 57 18 TG/Ih

Johannes Lykke Jørgensen
Vorupørvej 263
Førby Sø
7700 Thisted

3. april 1992

J.nr. 2183/73-1/88

Ved Overfredningsnævnets kendelse af 31. marts 1977 om fredning af klitsø-
arealer ved Førby Sø i Viborg Amt blev det besluttet, at de i fredningen
omhandlede sommerhuse på Deres ejendom, matr.nr. 2 a Vorupør By, Hundborg
benævnt C, D, E, F, G, H og I, jf. vedhæftede kortbilag, skulle fjernes 1.
januar 1987, medens hus B skulle fjernes inden 1. januar 1998.

Efter besigtigelse har Overfredningsnævnet den 20. oktober 1989 meddelt, at
de 3 huse på lejet grund - benævnt C, E og F - kan bibeholdes i ejers og
eventuel ægtefælles levetid.

Spørgsmålet om fjernelse af de øvrige 4 huse udsattes til afklaring af, om
der ved en fristforlængelse og eventuel bibeholdelse af enkelte af dem vil-
le være mulighed for at forbedre tilkørse1s- og parkeringsforholdene ved
søen. Overfredningsnævnet gav i den forbindelse udtryk for, at husene
primært dem langs søen - i hvert tilfælde på længere sigt bør fjernes.

Der har herefter har været ført forhandlinger mellem Dem, repræsentanter
for Viborg Amt og Overfredningsnævnets sekretariat. Drøftelserne er imid-
lertid endt resultatløst, idet De ikke har kunnet acceptere det fra Over-
fredningsnævnets sekretariat fremsendte forslag af 15. maj 1991 til løsning
af spørgsmålet om fjernelse af husene. Som meddelt Dem i skrivelse af 19.
december 1991 fra Overfredningsnævnets sekretariat ville sagen derfor blive
forelagt Overfredningsnævnet til endelig afgørelse.

Mill·~mlnisterl~t.J. nr. SN
\02 1(1~- COCl"f

- 3 APR. 1~92
,Akt. nr. Q..



I

•

2

Overfredningsnævnet skal udtale:

Overfredningsnævnet finder at måtte tage til efterretning, at der ikke har
kunnet opnås enighed om løsning af adgangsforholdene til søen.

Overfredningsnævnet finder fortsat, at husene langs søen bør fjernes på
længere sigt. Efter omstændighederne kan der meddeles dispensation til
bibeholdelse af husene D og G indtil 1. januar 1998, hvilket iøvrigt er
fristen for fjernelse af hus B jf. Overfredningsnævnets kendelse af 31.
marts 1977 om ovennævnte fredning. Endelig meddeles der dispensation til
bibeholdelse af husene H og I uden tidsbegrænsning. Overfredningsnævnet
har herved lagt vægt på, at de to sidstnævnte huse ligger længere væk fra
søen og derved virker mindre skæmmende i landskabet ved Førby Sø.

Bestemmelsen om, at husene D og G skal være fjernet senest den l. januar
1998, vil blive tinglyst på ejendommen. Samtidig hermed vil bestemmelsen i
Overfredningsnævnets afgørelse af 20. oktober 1989 om, at husene C, E og F
tillades bibeholdt i ejers og eventuel ægtefælles levetid vil også blive
tinglyst på ejendommen.

I sagens behandling har deltaget 10 af Overfredningsnævnets 11 medlemmer.
Afgørelsen er enstemmig .

Med venlig hilsen

/Ø'-J ~~
Tom Galsøe

fm.
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Udskrift
af

MOdtaget i
Skov- og NaturstyrelSen

3 - OKT. 1994

x forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt. REG. N:~ 55~q .0\

Den 29. september 1994 holdt fredningsnævnet, for Viborg amt møde
på dommerkontoret i Thisted.

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

Der foretages:

• Sag nr. VaF 24/94

Forespørgsel om genopførelse af maskinhus på matr. nr. la Voru-
pør, Hundborg, er omfattet af fredningsbestemmelserne ved Førby
sø og eventuel tilladelse til genopførelse af bygningen.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 14. september 1994 fra arkitekt Jens Møller, Thi-
sted, med bilag.

• Af fredningsbestemmelserne
bebyggelse ikke er tilladt
brug nødvendige bygninger,
af eksisterende bygninger.

fremgår blandt andet, at yderligere
bortset fra de for driften bestående
når disse opføres i umiddelbar nærhed

Tegninger og situationsplan. skal dog godkendes af
nævnet. Tilbygning til eksisterende bygninger eller
ombygninger af disse må ligeledes kun foretages
ningsnævnets godkendelse.

frednings-
væsentlige
med fred-

Sagen
Aage

har telefonisk været drøftet med det amtsrådsvalgte medlem
Koch-Jensen, Tindbæk, og det kommunalvalgte medlem Poul 80-

~ .' l ',. ~ 1("; r

/;(///13-000'/ ~
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jer, Snedsted.

Indledningsvis, bemærkes, at en genopførelse som ansøgt må anses
at være en væsentlig ombygning, hvorfor fredningsnævnets godken-
delse hertil er nødvendig.

Fredningsnævnet meddelte herefter enstemmigt tilladelse i hen-
hold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, til genopførelse
af maskinhuset som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år ef-
ter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på
hinanden følgende åT .• Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12
ges for Naturklagenævnet af blandt andet den, der har
fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

indbrin-
begæret

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Ny-
gade 6, 7900 Nykøbing Mors, der sørger for videresendeIse af kla-
gen til Naturklagenævnet.

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

• En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af Naturklagenævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

;( Knud S. Lund,
formand.

~,
/).~,
./

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnot for Viborg amt, den

__ 3 O SEP. 1994
Ci:-:~!t-~au~
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt.

Den 29. september 1994 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde
på dommerkontoret i Thisted.

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

Der foretoges:

Sag nr. VaF 22/94

Ansøgning om tilladelse til opførelse af maskinhus på matr.
2a Vorupør by, Hundborg, omfattet af O.F.N.K. af 31. marts
vedrørende fredning af arealer ved Førby sø.

nr •.,..
1977

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 8. september 1994 fra Thisted kommune, Teknisk
forvaltning, med bilag.

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet, at yderligere
bebyggelse ikke er tilladt, bortset fra de for driften af be-
stående brug nødvendige bygninger, når disse opføres i umiddel-
bar nærhed af eksisterende bygninger.

Tegninger og situationsplan skal dog godkendes af fred-
ningsnævnet. Tilbygning til eksisterende bygninger eller væsent-
lige ombygninger af disse må ligeledes kun foretages med fred-
ningsnævnets godkendelse.

Sagen
Aage

har telefonisk været drøftet med det amtsrådsvalgte medlem
Koch-Jensen, Tindbæk, og det kommunal valgte medlem Poul 80-

• ../ ~,~...lt";{l
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jer, Snedsted.

Fredningsnævnet meddelte enstemmigt tilladelse i henhold til
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til opførelse af det ansøg-
te maskinhus.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år ef-
ter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på
hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbrin-
ges for Naturklagenævnet af blandt andet den, der har begæret
fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Ny-
gade 6, 7900 Nykøbing Mors, der sørger for videresendeIse af kla-
gen til Naturklagenævnet. ~

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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af Naturklagenævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

l
Knud S. Lund,
formand.

~r ,
I)'~'

UdskriftE:ns rigtighed bekræftes.
Fredningsnæ'Ji'lGt for Viborg amt, den

3 O SEP.1994
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

• Den 9. september 1996 holdt fredrJ.ngsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted .

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

Der foretoges:

Sag nr. VaF 33/96

Ansøgning om e.v.t. dispensation tillæplantning på matr. nr. 23 a m.fl., Vorupør, Hundborg,
omfattet af O.F.N.K. af 31. marts 1977 vedrørende fredning af klitsøarealer ved Førby sø.

Der fremlagdes:

l. Skrivelse af 5. juli 1996 fra Viborg amt, Miljø og teknik, med bilag.

2. Skrivelse af l. august 1996 fra Danmarks Naturfredningsforening.

• Sagen har telefonisk været drøftet med det amtsrådsvalgte medlem Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og
det kommunalvalgte medlem Poul Bojer, Snedsted, hvorefter fredningsnævnet meddeler dispensation
fra fredningen til den omhandlede læhegnsplantning.

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

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger
for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke

~iIjø- og Energiministeriet
... .:Skov-og Naturstyrelsen

J.nr. SN 1996 - /.:l /11/3 --cy:' / b
Akt. nr. /
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 30. juni 1998 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og medlemmerne, amtsrådsvalgte medlem
Harry Hjaltelin, Thisted, og det kommunalvalgte medlem Bjarne Holm, Thisted.

Der foretoges:

• . Sag nr. VaF 23/98

Ansøgning fra Johannes Lykke Jørgensen om tilladelse til bibeholdelse af sommerhuse ved
Førby Sø.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 13. maj 1998 fra Viborg amt, Miljø og teknik, med bilag

2. Skrivelse af 16. juni 1998 fra Danmarks Naturfredningsforening, med bilag.

Ansøgeren var til stede.

For Viborg amt mødte Ebbe Vang-Pedersen.

For Thisted kommune, Teknisk forvaltning, mødte 0jvind Sørensen.

• Området med husene blev besigtiget.

Ansøgeren oplyste, at hus C på lejet grund er overtaget af den tidligere ejers søn Brian Vang Jensen,
Smedevej 18, Vorupør, samt at han selv har overtaget hus F for ca. 5 år siden.

Hus E ejes fortsat af Henning Poulsen.

Ansøgeren henviste til,

at husene ikke generer nogen med den beliggenhed de har,
at fjernelse ikke tjener noget formål, samt
at FDf/fPF uanset fredningen har fået lov at bygge et større hus i området og dette anvendes i
betydeligt omfang til udlejning.

D-cl~~\ '\.~ \0-\ er ~l \ \ ~~OO \ ~

~



" .

Fredningsnævnet konstaterede, at såvel fredningsnævnet som Overfredningsnævnet iforbindelse med
afsigelse af kendelse den 28. december 1972 og 31. marts 1977 har besluttet at sommerhusene
beliggende øst for Førby sø skulle fjernes på et tidspunkt.

20. oktober 1989 bestemte Overfredningsnævnet at husene e, E, og F måtte bibeholdes i ejer og
ægtefælles levetid.

Senest har Overfredningsnævnet påny behandlet sagen og den 3. april 1992 besluttet) at husene D og
G, der oprindelig skulle have været fjernet inden l. januar 1987 kunne bibeholdes til l. januar 1998,
hvor også hus B i henhold til den oprindelige kendelse skulle fjernes.

Husene B, D, F og G tilhører således alle på nuværende tidspunkt ansøgeren og skulle alle være
fjernede.

. Fredningsnævnet finder ikke grundlag for at ændre den adskillige gange trufhe beslutning om
• fjernelse af husene - for hvilke der iøvrigt er udbetalt erstatning.

Fredningsnævnet pålægger ansøgeren at fjerne husene inden 1. oktober 1998.

Fredningsnævnet henleder samtidig Viborg amts opmærksomhed på, at den nuværende brug af hus e
er ulovlig, idet dette ikke længere tilhører den oprindelige ejer

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

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger
for videresendeise afklagen til Naturklagenævnet.

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

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

• ~ . ~ ( f'.''''\~
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REG .. NR. ~ 5~~. 0\.

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 9. november 1998 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

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

Der foretoges:

Sag nr. VaF 44/98

e Ansøgning om tilladelse til opførelse af lade/maskinhus på matr. nr. le m.fl. Vorupør by,
Hundborg, omfattet af Førby sø-fredningen.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 28. september 1998 fra Thisted kommune, Teknisk forvaltning, med bilag.

Formanden bemærkede, at han har foretaget besigtigelse i sagen.

Sagen har telefonisk været drøftet med det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin, Thisted, og det
kommunalvalgte medlem Bjarne Holm, Thisted, hvorefter fredningsnævnet meddelte tilladelse til
opførelse aflade/maskinhus som ansøgt.

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

e Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger
for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

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

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

r~~~(\
~Lund,
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_ udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturldagenævnet.
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REG.NR.55l1.0\.
Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet

for Viborg amt

Den 8. november 1999 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde ved Førby sø.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjal-
telin, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 47/99

Ansøgning om dispensation til indretning af opboldsplads for badende ved Førby sø, omfattete af O.F.N.K. af 31.03.1977 om fredning af Førby sø.

Der fremlagdes:

l. Brev af 12. oktober 1999 fra Thisted kommune.

Ansøger Jens Jørgen Poulsen var mødt.

Ebbe Vang-Pedersen mødte for Viborg amt.

Frank Eliasson mødte for Thisted kommune.

Formanden gennemgik sagen i fornødent omfang.

Jens Jørgen Poulsen foreviste det omhandlede område og anførte, at der er mange besøgende i løbet
af sommeren. Da der er offentlig adgang bør der også være offentlig deltagelse ved renovationeo.s.v.

Ebbe Vang-Pedersen anførte, at det er en god ide at opsætte et toilet på stedet, men at der i øvrigt
ikke bør opstilles andet "Byparks tilbehør."

Efter en telefonisk drøftelse med det kommunalvalgte medlem Bjarne Holm, Thisted, besluttede
nævnet at give tilladelse til opsætning af toiletbygning, på betingelse af at den placeres på det i
ansøgningen nævnte sted, og at der foretages en let slørende beplantning foran bygningen.

Der meddeles ligeledes tilladelse til placering af 2 bordelbænke og 2 affaldsstativer.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet itre på hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet afblandt
andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.e



e Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der
sørger for videresendeIse af klagen til Naturklagenævnet.

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

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

Sagen sluttet.
Møde hævet.

e fmd.

Ul*1ftens rigtighed bekræftet.
Redningsnævnet for Viborg amt, den

1 5 NOV.19996?d~



Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 22. maj 2000 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

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

Der foretoges:

Sag nr. VaF 15/2000

Ansøgning om adgang for ridende indenfor fredningen af arealer i Stenbjerg og Vorupør.

Der fremlagdes:

l. Skrivelse af2. maj 2000 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin, Thisted, det kom-
munalvalgte medlem for Thisted kommune Bjarne Holm, Thisted, og det kommunalvalgte medlem
for Sydthy kommune Poul Jørgensen, Hurup, meddelte fredningsnævnet tilladelse til adgang for
ridende indenfor Hvidbjerg Klit, Stenbjerg-Vorupør og Førby sø fredningeme, som beskrevet i
Viborg amts brev af2. maj 2000, ien 3-årig forsøgsperiode at regne fra klagefristens udløb.

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

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der
sørger for videresendeise afklagen til Naturklagenævnet.

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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturk1agenævnet.

fmd.

UdskrIftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

22 MAJ ~:U
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REG.Nit sSCJ9. o(Modtaget:
Skov·· og Naturstyrelsen

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den ll. august 2000 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på Vorupørvej 263.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin,
Thisted, og det kommunalvalgte medlem Bjarne Holm, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 22/2000

Sag vedrørende tvivl om fortolkning af O.F.NoK. af 20.10.1989 vedrørende fjernelse af som-
merhus på matr. nr. 2 a Vorupør, Hundborg, beliggende indenfor Førby sø-fredningen.

Der fremlagdes:

1. Viborg amts brev af 17. maj 2000.
2. Advokat Søren Halling-Overgaards brev af26. maj 2000.

Brian Vang Jensen, ejer af sommerhus C på matr. nr. 2 a Vorupør, Hundborg, var mødt.

Formanden gennemgik sagen i fornødent omfang. Herunder anførtes, at der i Overfred-
ningsnævnets afgørelse af20. oktober 1989 er anført, at bl.a. sommerhus C kan blive stående i ejers
og evt. ejers ægtefælles levetid. Nævnet har videre lagt vægt på, at huset har haft samme ejer
gennem lang tid. Af denne grund vil fredningsnævnet søge oplyst, hvorvidt Overfredningsnævnet
var klar over, at huset var ejet af Brian Vang Jensen og ikke dennes forældre. Brian Vang Jensen
havde overtaget huset fra moderen efter dennes død i slutningen af 1988.

Brian Vang Jensen oplyste, at han ikke husker sikkert hvorvidt Overfredningsnævnet var på
besigtigelse i forbindelse med den meddelte dispensation i 1989, men mener dog at dette var til-
fældet. Det er således hans opfattelse, at Overfredningsnævnet var klar over ejerforholdene, da der
blev meddelt dispensation.

nu
fmd.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

1 ~ AUG. 2000

c?~
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 24. januar 2001 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin,
Thisted, og det kommunal valgte medlem Bjarne Holm, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 22/2000

• Sag vedrørende tvivl om fortolkning af O.F.N.K. af 20.10.1989 vedrørende fjernelse af som-
merhus på matr. nr. 2 a Vorupør, Hundborg, beliggende indenfor Førby sø-fredningen.

Ejeren Brian Vang Jensen var mødt sammen med dennes advokat Søren HaIling-Overgaard.

For Viborg amt mødte Michael Dickenson.

Sagen blev gennemgået og drøftet.

Brian Vang Jensen oplyste herunder, at han og hans 3 søskende overtog huset efter forældrene,
hvoraf moderen som den sidste døde den 12. september 1988. Han deltog selv som ejer af huset i
mødet med Overfredningsnævnet den 14.7.1989. Hans søskende er successive udtrådt som med-
ejere af huset, således at han nu er eneejer af dette.

•
Advokat Søren HaIIing-Overgaard præciserede, at det efter de fremkomne oplysninger må lægges
til grund, at Overfredningsnævnet ved sin afgørelse af 20. oktober 1989 var klar over, at Brian Vang
Jensen på dette tidspunkt sammen med sine søskende havde overtaget huset efter sine forældre, der
på tidspunktet for mødet med Overfredningsnævnet den 14.7.1989 begge var døde. Tilladelsen til
bibeholdelse af huset er en begunstigende foransta1tningsakt, som ikke efterfølgende kan tilba-
gekaldes uanset om forvaltningsmyndighedens forudsætninger efterfølgende måtte vise sig at være
forkerte.

Fredningsnævnet udtaler:

Naturklagenævnet har oplyst, at det ikke har været muligt at finde et referat af mødet med Over-
fredningsnævnet den 14.7.1989. Overfredningsnævnets præmisser i skrivelsenaf20.10.1989, hvor-
efter blandt andet det heromhandlede hus tillades bibeholdt for ejers og ægtefælles levetid med bag-
grund i, at husene har haft samme ejer i en årrække, og husene fremtræder meget lidt dominerende i
landskabet, harmonerer dårligt med Brian Vang Jensens oplysninger vedrørende mødet med Over-
fredningsnævnet; men med baggrund i det manglende mødereferat finder fredningsnæ\l1et at måtte
forstå Overfredningsnævnets tilladelse således, at huset tillades bibeholdt for Brian Vang Jensens
ejertid.

e
fJd- ~•• I - '~/lll,- 0 •• 6



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

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der
sørger for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

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

ud S. Lund,
fmd.

Udskrlftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

O 5 FEB. 2001



REG.NR. ~S~7. o}

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 29. juli 2002 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

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

Der foretoges:

Sag nr. VaF 27/2002

• Ansøgning om tilladelse til opførelse af garage og udhus til erstatning for eksisterende ga-
rage/udhus på ejendommen matr. nr. 16 b Vorupør by, Hundborg, omfattet af fredningen ved
Førby Sø.

Der fremlagdes:

l. Skrivelse af28. juni 2002 fra Thisted kommune, Teknisk Forvaltning, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft, Redsted, og det kom-
munalvalgte medlem Ole Andersen, Thisted, meddelte fredningsnævnet tilladelse til opførelse af
garage/udhus, som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

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

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

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

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

. und,

U ~~ftensrigtighed belm'aftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

29, JULI 2002
V ~øe;:9t:'~~c-



Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

REG.NR. G5CJ'? ol

Den 2. september 2002 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

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

Der foretoges:

Sag nr. VaF 3212002

•
Ansøgning om tilladelse til opførelse af nyt maskinhus på ejendommen matr. nr. 1 e Vorupør
by, Hundborg, omfattet af Førby sø-fredningen .

Der fremlagdes:

l. Skrivelse af 31. juli 2002 med bilag fra Thisted kommune.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft, Redsted, og det kom-
munalvalgte medlem Ole Andersen, Thisted, meddelte fredningsnævnet tilladelse til opførelse af
nyt maskinhus på ejendommen matr. nr. l e Vorupør by, Hundborg, som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet itre på hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter namrbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

• Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

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

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

r~~f~
~~,

&<rs~tiftens ngtlgrloo be~,i~w ilt3.:;.e Fredningsnævnet for Viborg amt, den

- 2 SEP, 2002
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RE6.NR. 05'77. o l

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 13. september 2002 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft,
Redsted, og det kommunalvalgte medlem Ole Andersen, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 28/2002

• Ansøgning om tilladelse til plantning af læhegn på matr. nr. 12 c Vorupør by, Hundborg, om-
rattet af fredningen ved Førby sø.

Der fremlagde s:

1. Brev af 15.7.2002 fra Viborg amt, med bilag.

Johnny Kristensen var mødt.

For Viborg amt, l\tfiIjø og Teknik, mødte Frits Rost.

Der foretages besigtigelse.

Området er et ret åbent hedelandskab med enkelte mindre landbrugslodder.

Nævnet fandt, at en etablering af de ansøgte læhegn vil ændre karakteren af landskabet i det om-
handlede område, hvorfor der meddeles afslag på de ansøgte læhegn.

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

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeise afklagen til Naturklagenævnet.

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

nu S. un
fmd.

Udskriftens rigtighed beKræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

16 SEP. 2002

c::?~Uk'" ad. 200l- 1211/13-0oc6 \ a.J.d. 8
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 30. januar 2004 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og medlemmerne, det amtsrådsvalgte med-
lem Anton Kirk Toft, Redsted, og det kommunalrådsvalgte medlem Ole Andersen, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 2/2004

Ansøgning om tilladelse til etablering af læhegn langs Kapelvej på matr. nr. 29i, Vorupør by,
Hundborg, omfattet af Førby sø-fredningen.

Der fremlagdes:

1. Brev af 5. januar 2004 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

Lodsejeren Mogens Munch var mødt.
For Viborg amt mødte Ebbe Vang-Pedersen.
For Danmarks Naturfredningsforening mødte Søren Telling.

Der foretoges besigtigelse, hvorunder lodsejeren redegjorde for, at han har erhvervet det omhand-
lede landbrugsareal for 3 - 4 år siden. Han har herefter plantet det enrækkede læhegn bestående af
gran og fYr af hensyn til bestanden afvilde dyr.

Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant udtrykte stor betænkelighed ved plantningen.

Fredningsnævnet fandt, at et hegn som det plantede i nåletræer vil skabe en massiv mur direkte op
ad vejen. Det er i et fredet område af den omhandlede art ikke ønskværdigt, at der foretages
beplantninger, der hindrer udsynet, med mindre væsentlige erhvervsøkonomiske interesser taler
stærkt herfor. Fredningsnævnet meddeler derfor afslag på bibeholdelse af hegnet, der skal være
fjernet inden den 1. oktober 2004.

Fredningsnævnet tilkendegav samtidig, at man vil være positivt indstillet overfor en ansøgn4tg om
plantning af en buskrække bestående af arter, hvis højde ikke vil overstige 1,5 m.

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

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeIse afklagen til Naturklagenævnet.

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

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

ri , . ~IvV 1 ,.. >
~~
find.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

- 9 FES, 2004
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 1.3.2004 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

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

Der foretoges:

Sag nr. VaF 9/2004

Ansøgning om tilladelse til etablering af læhegn langs Kapelvej på matr. nr. 29i Vorupør by,e Hundborg, omfattet af Førby sø-fredningen. Jf. VaF 2/2004.

Der fremlagdes:

1. Brev af 17.2.2004 fra Mogens Munch, hvorefter han alene ansøger om et hegn bestående af
buske som maksimalt bliver 1~ - 2 m. høje.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft, Redsted, og det kom-
munalrådsvalgte medlem Ole Andersen, Thisted, meddelte fredningsnævnet tilladelse til etablering
af læhegn som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

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

e Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeIse afklagen til Naturklagenævnet.

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 påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

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

\UV 1~-OO06
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En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet afklagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.

~ID
fmd.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den



Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 1.3.2004 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formand~n, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 9/2004

Ansøgning om tilladelse til etablering af læhegn langs Kapelvej på matr. nr. 29i Vorupør by,
Hundborg, omfattet af Førby sø-fredningen. Jf. VaF 2/2004.

Der fremlagdes:

1. Brev af 17.2.2004 fra Mogens Munch, hvorefter han alene ansøger om et hegn bestående af
buske som maksimalt bliver 1~ - 2 m. høje.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft, Redsted, og det kom-
munalrådsvalgte medlem Ole Andersen, Thisted, meddelte fredningsnævnet tilladelse til etablering
af læhegn som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

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

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet afklagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.

rn~V~'Y
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'dskrlftens rigtighed bekræftes.
~rednlngsnævnet for Viborg amt, den

, - 1 MRS. 2004
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Vorupør 17/2 04

Sag nr. VaF 2/2004 Va;:~Y
Ansøgning om tilladelse af læhegn langs Kapelvej på matr. Nr 29i, Vorupør by,

Jeg ansøger om læhegn med buske, af mange forskellige arter på 112-2meter høj
.Danmarks Naturfrednings repræsentant sagde til mig, jeg kunne plante paradisæble og
andre buske idenne læhegn på Kapelvej . Det har også erhvervsøkonomiske interesser
for mig, fordi jorden bliver brugt som landbrugsjord.

Venlig hilsen Mogens Munch
Malurtvej 17 Vorupør Indgået

2 O FUi L\jul~

Dommer\(ontoret i Tl1isted



Udskrift
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forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt
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Den 8. juni 2004 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, samt det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk
Toft, Redsted. Det kommunalvalgte medlem Ole Andersen, Hundborg, havde meldt forfald.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 27/2004

• Ansøgning om lovliggørelse af diverse forhold (plantning af frugttræer og opstilling af sky-
deskjul) på matr. nr. 12 b Vorup ør by, Hundborg, omfattet af fredningen omkring Førby sø.

Der fremlagdes:

l. Brev af 12.5.2004 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.
2. Brev af3.6.2004 fra Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Nordthy.

Lodsejeren var mødt.

Der foretoges besigtigelse. Lodsejeren anførte, at han har plantet frugttræerne i hedearealet fordi
marken syd for er for fugtig til at træerne kan gro der på grund af manglende oprensning af en
nabos grøft mod øst, hvilket han har klaget over. Han har tillige plantet nogle fa piletræer inde mel-
lem fyrretræerne.

Formanden bemærkede, at marken syd for også henhører under fredningen.

• Om hele ejendommen er i Overfredningsnævnets kendelse specielt anført:

"Yderligere beplantning må ikke finde sted".

Herefter drøftedes sagen telefonisk med det kommunalvalgte medlem Ole Andersen.

Fredningsnævnet besluttede herefter, at lodsejeren skal fjerne alle de af ham plantede træer inden
den l. oktober 2004. Inden samme frist skal tillige skydeskjulet, der er i strid med fredningsservi-
tuttens § 4, fjernes.

Det bemærkes i den forbindelse, at fredningsforslaget har haft retsvirkning fra bekendtgørelsen i
Statstidende og Thisted Amts Tidende den 22. og 23. januar 1964.

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

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN2001· I 'Lill ,~ - ,;:)7);)6

Akt. nr. t t -......~
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Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeIse afklagen til Naturklagenævnet.

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 påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De rar helt eller delvis medhold i Deres klage.

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

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

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

~
Knud S. Lund,
fmd.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

14 JUNI 2004
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt
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Den 10. september 2004 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og medlemmerne, det amtsrådsvalgte med-
lem Anton Kirk Toft, Redsted, og det kommunalrådsvalgte medlem Ole Andersen, Hundborg.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 42/2004

Ansøgning om tilladelse til tilbygning til eksisterende lejrbygning på matr. nr. 2 c Vorupør by,
Hundborg, omfattet af Førby sø-fredningen.

Der fremlagdes:

l. Brev af9.8.2004 fra Thisted kommune, Teknisk Forvaltning, med bilag.

For Viborg amt mødte Michael Dickenson.
For andrageren mødte Knud Houmøller.

Der foretoges besigtigelse.

Knud Houmøller redegjorde for projektet, herunder at hytten knap nok er stor nok, når der også
deltager forældre i arrangementer. Herudover skal børnene, når de skal anvende bruserum, som er i
kælderen, udenfor, hvilket ikke længere vil være nødvendigt efter ombygningen, idet der etableres
nedgang i det nye vindfang. Det er ikke ønsket at udvide udlejningen afhytten.

e Michael Dickenson gjorde opmærksom på, at søen som habitatområde ikke må forringes.

Efter telefonisk drøftelse med det kommunalbestyrelsesvalgte medlem Ole Andersen meddelte fred-
ningsnævnet dispensation til tilbygningen som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

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

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

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 påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De rar helt eller delvis medhold i Deres klage.

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

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

.. Sagen sluttet.

.. rødTI,t\
~~nCJ,
fmd. \

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 18. november 2005 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, det amtsråds valgte medlem Anton Kirk Toft,
Redsted, og det kommunalvalgte medlem Ole Andersen, Hundborg.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 35/2005

Ansøgning om tilladelse til etablering af støjdæmpende jordvolde ved skydebanen på matr.
nr. 2 o Snejstrup by, Jannerup, omfattet af fredningen ved Førby sø.

Der fremlagdes:

1. Brev af30.9.2005 fra Thisted kommune, Teknisk Forvaltning, med bilag.

For Viborg amt mødte Ebbe Vang-Pedersen.

For Forsvarets Bygningstjeneste mødte Daniel Aarup-Kristensen, der redegjorde for ændrings-
projektet med sænkning af skydevolden på 200 m. banen og etablering af et isoleret skydehus samt
støjvolde. Disse ønskes beplantet med almindelig hedevegetation.

Fredningsnævnet anmodede om, at der fra ansøgeren fremsendes en nærmere redegørelse for
behovet for bevarelse af netop denne skydebane, der er placeret i såvel habitatområde som fredet
område, set i sammenhæng med øvrige skydebaner i Thy.

Ebbe Vang-Pedersen vil foranledige udarbejdet en konsekvensberegning vedrørende indvirknin-
gerne på habitatområdet.

Sagen udsat herpå
Mødet hævet.

~
fmd.

Udskriftens nghgneu b61~(i:BTtes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

28 NOV. 2005
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 19.05.2006 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på ejendommen, Kapelvej 3, 7700
Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft,
Redsted og det kommunalvalgte medlem Ole Andersen, Hundborg.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 12/2006

• Ang. nogle forhold på Matr.nr. 39 a og 39 b, Vorupør By, Hundborg. Ejendommen ejes af
Kaj M nnk Nielsen.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse fra Viborg Amt - 10.04.2006

Lodsejeren var mødt.
For Viborg Amt mødte Per Rasmussen.
For DN, lokalkomiteen mødte Søren Telling.

Der foretoges besigtigelse.

Lodsejeren oplyste, at han og en anden købte ejendommen i 1986. Ejendommen er 9,7 ha og knapt
halvdelen er opdyrket. I det hjørne, hvor maskinhuset nu er placeret, lå dengang en masse halm med
plader ovenpå. De fjernede herefter halmen og pladerne og placerede i 1988 maskinhuset, som er
væsentlig lavere, end det der før var på stedet. De to skjul, hvoraf han netop har bygget
"hochsitz'en" er etableret med henblik på at kunne iagttage dyrene og han har i de senere år slet
ikke drevet jagt på ejendommen.

Fredningsnævnet tilkendegav efter en drøftelse, at opdyrkning af hedestykket er ulovligt. Det er dog
i dag oplyst, at der allerede er aftale mellem Viborg Amt og lodsejeren om, at arealet skal henfalde
som hede igen.

Skjul og hochsitz som etableret, kan ikke accepteres på et fredet areal og skal fjernes inden l. okt. i
år.

Det findes forsvarligt at acceptere, at maskinhuset, der bruges ved driften af arealet, :far lov at blive
liggende i maksimalt 10 år.
Huset skal dog fjernes ved eventuelt tidligere ejerskifte.
Huset skal sløres med maling i en rnørkjordfarve inden 1. oktober 2006.

S1v~-)LI-~}hb
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

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

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeIse afklagen til Naturklagenævnet.

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 påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.Qk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

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

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

Sagen sJuttet.
Møp,et ,hævet.
,I; WII I
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Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet

for Viborg amt
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Den 19.05.2006 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på ejendommen, Matr.nr. 20 ~
Stenbjerg By, Nørhå.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft,
Redsted og det kommunalvalgte Ole Andersen, Hundborg.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 10/2006

e Ansøgning om tilladelse til at anlægge en græsvej over ca. 150 m, beliggende på den østlige
side af læhegnet mod vest i retning nord og syd.

Der fremlagdes:

l. Skrivelse af20.03.06 fra Viborg Amt m/bilag
2. Skrivelse modtaget 28.04.06 fra DN., lokalkomiteen.

For lodsejerne mødte lodsejer Erik Johannesen
For Viborg Amt mødte Per E. Rasmussen
For DN. Lokalkomiteen mødte Søren Telling

Der foretoges besigtigelse.

e
Lodsejeren oplyste, at han normalt har ca. 100 kreaturer gående på arealerne i sommermånederne.
Sidste sommer skulle han med en traktor hente en død ko, der skulle bringes til Daka. Under
fjernelsen kørte han fast med traktoren og kunne ikke komme fra stedet. Han fandt det derfor
nødvendigt at bundsikre vejen og gik i gang med dette. Efter henvendelsen fra Amtet stoppede han
projektet. Det er meningen, at vejen skaloverdækkes med jord og tilsås med græs efter
færdiggørelsen. Vejen vil således falde i med det øvrige areal.

Per E. Rasmussen oplyste, at arealet er registreret som fersk eng og må afgræsses.
Søren Telling henholdt sig tillokalkomiteens brev.
Efter drøftelse godkendte fredningsnævnet, at der foretoges bundsikring som påbegyndt af vejen
med efterfølgende overdækning med jord og tilsåning med græs.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeIse afklagen til Naturklagenævnet.

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 påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De rar helt eller delvis medhold i Deres klage.

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

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

Sagen sluttet.
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forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 24. november 2006 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, det amtsråd svalgte medlem Anton Kirk Toft,
Redsted. Afbud fra det kommunalvalgte medlem Ole Andersen, Hundborg.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 32 12006

• Ansøgning om dispensation til bevarelse af arealet - Kystvejen 43, Stenbjerg - som græs-
mark.

Der fremlagdes:

Skrivelse af 14. juli 2006 fra lodsejerne.
SuppI. skrivelse af26. okt. 2006 fra samme.

Lodsejerne var mødt.
For Viborg Amt mødte Per Rasmussen.

Der foretoges besigtigelse.
Sagen er herefter telefonisk drøftet med det kommunalvalgte medlem.

Fredningsnævnet aftaler herefter følgende:

Ved fredningsnævnets kendelse af28. dec. 1972 afsagdes en status quo fredning afklitsøarealer
ved Førby sø og blandt andet omfattende nærværende område som hede.
Efterfølgende blev området brudt op som hede, hvilket bevirkede et møde mellem fredningsnævnet
og den daværende lodsejer den 15. januar 1976, hvor der blev indgået forlig om, at det
heromhandlede areal skal retableres som lyngareal.
Overfredningsnævnet stadfæstede den 3 1. marts 1977 fredningsnævnets kendelse.
Ved de nuværende ejeres overtagelse af ejendommen i 1982 henlå arealet i vedvarende græs.
Fredningsnævnet finder ingen grund til at betvivle, at lodsejerne ikke ved erhvervelsen blev gjort
bekendt med forliget af 15. januar 1976.
Imidlertid skal arealet ifølge fredningen og aftalen fortsat være lynghede og uanset at arealet
gennem så mange år fortsat har henligget i vedvarende græs uden påtale, finder nævnet at
retableringspligten for heden fortsat består og fredningsnævnet finder ikke nu grundlag for at
tiIIade, at græsarealet opretholdes som græs, men finder at arealet fortsat skal tilbageføres til
lynghede.
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Der meddeles således afslag på dispensation til bibeholdelse af græs på arealet.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet afblandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeIse af klagen til Naturklagenævnet.

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 påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

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

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

Sagen sluttet.
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 20. dec. 2006 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Telefonisk møde mellem formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, det amtsrådsvalgte medlem
Anton Kirk Toft, Redsted og det kommunalvalgte medlem Ole Andersen, Hundborg.

Der foretoges:

Sag VaF35 12005 - sag fortsat

e Ansøgning om tilladelse til etablering af støjdæmpende jordvolde ved skydebanen på Matr.nr.
2 !h,.Snejstrup by, Jannerup.
Omfattet af fredningen ved Førby Sø.

Der fremlagdes:
Skrivelse af23.08.06 fra Viborg Amt.

Sagen drøftedes på ny, denne gang telefonisk med bemærkning, at nævnet tidligere har foretaget
besigtigelse.
Med baggrund i amtets bemærkninger om, at de støjdæmpende foranstaltninger ikke vurderes, at
have negativ indvirkning på udpegningsgrundlaget for naturbeskyttelsesområdet, godkendte
fredningsnævnet etableringen af de støjdæmpende foranstaltninger, som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke hareværet udnyttet i tre på hinanden følgende år.

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

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeIse af klagen til Naturklagenævnet.

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 påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De rar helt eller delvis medhold i Deres klage.

eKlagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.
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En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet afklagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hæVej
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 99688461/9988568,
Nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

                                                                            Aalborg, den 2. februar 2015

FS 52/2014:

Ansøgning om tilladelse til at etablere en lobeliesø på matr.nr. 1a

Snejstrup by, Jannerup, der er omfattet af Overfredningsnævnets

kendelse af 31. marts 1977 vedrørende fredning af klitsøarealer ved

Førby sø.

Ansøgningen og dens oplysninger

Ved brev af 4. juli 2014 har Naturstyrelsen Thy ansøgt fredningsnævnet om
tilladelse til at etablere en lobeliesø ved Ålvand Klithede. Ansøgningen
fremsendes som en del af et projekt på Ålvand Klithede og Vangså Klithede,
hvor formålet er at undersøge, om det er muligt at etablere nye lobeliesøer
samt at oprense eksisterende lobeliesøer med gunstigt resultat.

Da arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse fa 31. marts
1977 skal fredningsnævnet meddele dispensation, hvis projektet skal
gennemføres.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den
21.januar 2015 og har besluttet at meddele dispensation til det ansøgte.
Begrundelse for fredningsnævnets afgørelse fremgår neden for i afsnittet om
fredningsnævnets afgørelse.

Baggrunden for sagen

Baggrunden for Naturstyrelsens ansøgning er, at nye Natura 2000-
basisanalyser viser, at lobeliesøerne Ålvand 1 og 2 er i dårlig økologisk
stand. Der er i den nuværende Natura 2000-plan fokus på, at rastende
grågæs via deres ekskrementer medfører næringsberigelse af lobeliesøerne,
hvilket hindrer søerne i at opnå en gunstig bevaringsstatus.

Naturstyrelsen Thy og Nationalpark Thy forestår undersøgelsen sammen
med forskere fra Københavns Universitet, Ole Pedersen og Kaj Sand-
Jensen.

Projektet indebærer oprensning af en eksisterende sø og skrab til skabelse af
en ny sø. Begge udføres uden for fuglenes yngletid, hvilket vil sige i
sensommeren, august eller september, hvor vandstanden i lobeliesøerne
afhængigt af årets nedbør ofte er lav, og de kan også være helt udtørrede.
Hvis den konkrete sø ikke er helt udtørret vil den blive pumpet tør.
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Oprensningen vil ske med gravko og materialet kørt bort på tørre
strækninger med høj bæreevne for derved at imødegå, at de naturlige
strukturer i naturtyperne ødelægges ved kørsel. Sedimentet vil blive kørt
væk fra arealet Skrabet af en ny sø vil blive udført med en bulldozer således
at skrabet så vidt muligt passer ind i topografien. Afskrabet vil blive lagt ind
i en bevoksning umiddelbart inden for i Tvorup Plantage, så det passer ind i
landskabet.

Det er yderligere anført, at hverken oprensning af eksisterende sø eller skrab
af ny sø vil få væsentlig indvirkning på Natura2000-området eller
habitatområderne med udpegningsgrundlaget, der er Tingsmed og Trane
samt bilag IV-arten Odder.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet afholdt den 21. januar 2015 besigtigelse og forhandling i
sagen. I mødet deltog foruden nævnet  ved formanden, dommer Niels
Bjerre, det ministerielt udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt
udpegede medlem Esben Oddershede, Danmarks Naturfrednings-forening v/
Ib Nord Nielsen og Jens Brolev samt Thisted Kommune ved Mathilde
Boesen.

Mathilde Boesen oplyste, at det oprensede sediment efter afdrypning vil
blive lagt på en flisplads medens det afskrabede materiale vil blive spredt ud
i områdets brandbælte. Projektet vil forventeligt medføre en påvirkning af
klitlavningerne, men i dette tilfælde prioriteres lobeliesøerne højere.

Mathilde Boesen oplyste, at Thisted Kommune i sin tilladelse efter
naturbeskyttelseslovens § 3 vil stille som vilkår, at projektet gennemføres i
perioden fra midt august 2015 til 1. marts 2016.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen ved Førby søer er en tilstandsfredning, der har til formål at sikre
et videnskabeligt og landskabeligt værdifuldt landskab med klitsøer med
sjælden vegetation. Det fremgår blandt andet af fredningsbestemmelserne, at
terrænformerne ikke må ændres ved afgravning eller opfyldning.

Oprensning af eksisterende sø og afskrab til etablering af ny sø forudsætter
derfor fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelses lovens §
50, stk.1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en
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 betydelige
forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.
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Idet det er oplyst, at såvel bortkørsel af sediment efter oprensning og skrab
foretages uden for fuglenes yngletid og med hensyntagen til landskabet, kan
fredningsnævnet godkende projektet.

Fredningsnævnet meddeler herefter dispensation til det ansøgte på vilkår, at
projektet gennemføres i perioden 15. august 2015 til 1. marts 2016, og at der
på arealer med dårlig bæreevne udlægges køreplader.

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
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.
Myndig heden videresender herefter anmodningen til Natur- og
Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes.

Såfremt klage indgives, må en dispensation ikke udnyttes, før sagen er
færdigbehandlet og i givet fald stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet.

En dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at
den er meddelt.
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Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 88, stk. 1.

                                                           Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

• Tage Leegaard,

• Esben Oddershede,

• Naturstyrelsen, Det Åbne Land,

• Naturstyrelsen, København, 4112-02519,

• Naturstyrelsen, Thy, 2142-00235,

• Thisted Kommune,

• Danmarks Naturfredningsforening, København,

• Danmarks Naturfredningsforening v/ Ib Nord Nielsen,

• Dansk Ornitologisk Forening, København,

• Dansk Ornitologisk Forening v/ Karsten Hansen.



Fredningsnævnet for Nordjylland

Nordlige del, Badehusvej 17,

9000 Aalborg

Telefon 99 68 84 61 / 99 68 85 68

Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

                                                                       Aalborg den 18. august 2015
Naturstyrelsen Thy

FN-NJN 25//2015 - Ansøgning om tilladelse til forbedring af de hydrolo-

giske forhold i Natura 2000 område nr. 26, Ålvand Klithede og Førby

Sø, Thisted Kommune

_____________________________________________________________

Ved brev af 6. maj 2015 har fredningsnævnet fra Naturstyrelsen Thy modta-
get en ansøgning om forbedring af de hydrologiske forhold i Natura 2000
område nr. 26, Ålvand Klithede og Førby Sø, Thisted Kommune.

Ansøgningen vedrører ejendommen, matr.nr. 1a Snejstrup by, Jannerup.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 31. marts
1977 om fredning af klitsøarealer ved Førby sø, Viborg amt.

Nævnet har behandlet sagen under et møde på adressen Søholtvej 6, Vester
Vandet, Thisted den 8. juli 2015, og nævnet har besluttet at meddele dispen-
sation til det ansøgte. Begrundelsen for nævnets afgørelse er anført nedenfor
i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund:

Fredningens formål fremgår ikke entydigt af overfredningsnævnets kendel-
se, men det må vurderes, at formålet er sikring af videnskabeligt og landska-
beligt værdifuldt klitområde med klitsøer med sjælden vegetation. Sikring af
grundvandsstanden og de hydrologiske forhold er en central del af fred-
ningspåstanden

Det fremgår af fredningskendelsen blandt andet følgende:

"...
§ 1

Arealerne skal henligge i deres nuværende tilstand...
...
§ 7

Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning.
...
§ 9

Beplantning af arealerne må kun finde sted efter en af fredningsnævnet god-
kendt plan. Der må dog til enhver tid iværksættes foranstaltninger, som af
Statens Klitvæsen og Sandflugtkommissionen kræves til sandflugtens dæm-
pelse og klitternes bevaring. Ligeledes må Statens Skov- og Klitvæsen



Side 2/4

foretage sædvanlige plejeforanstaltninger på de staten tilhørende udyrkede
arealer til naturtilstandens bevarelse.
..."

Naturstyrelsen Thy har oplyst, at man er med i EU-naturprojektet LIFE
REDCOHA, som skal hjælpe den trængte kystnatur i udvalgte Natura 2000
områder langs Jyllands vestkyst samt være med til at gennemføre Natura-
2000 plejeplanerne.

Naturstyrelsen Thy har identificeret områder indenfor projektafgrænsningen,
hvor der er grundlag for at forbedre de hydrologiske forhold via bl.a. grøfte-
lukninger og etablering af nye vandhuller m.v. Formålet med projektet er at
forbedre de hydrologiske forhold i klitnaturen for at opnå gunstig bevarings-
status for klitnaturen i området. Der er tale om 2 grøftelukninger på i alt 427
m. Grøftelukningerne sker ved at fylde det tidligere opgravede materiale, som
typisk er placeret langs grøftekanterne, tilbage i grøften. De pågældende arbej-
der vil blive udført udenfor fuglenes yngletid, og når der er tørrest i området,
således at terrænet skades mindst muligt. I forbindelse med til- og frakørsel af
maskinel og materialer vil der blive taget hensyn til, at der ikke ske væsentlige
strukturskader på klitnaturen.

Naturstyrelsen Thy har i forbindelse med ansøgningen foretaget en vurdering i
forhold til Natura 2000, Bilag II- og IV- arter.

Det er oplyst, at hovedparten af naturtyperne på udpegningsgrundlag ikke vil
blive påvirket af projektet. Det vurderes, at der for naturtyperne klithede og
klitlavning vil ske en forbedring, ligesom det ikke vil medføre beskadigelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområde for de dyrearter, der fremgår af habi-
tatdirektivets bilag IV.

Arealerne er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, ligesom en del grøfterne
og vandløbene er omfattet af vandløbsloven.

Fredningsnævnets behandling af sagen:

Fredningsnævnet, der består af formanden dommer Niels Bjerre, det ministeri-
elt udpegede medlem Tage Leegaard og de kommunalt udpegede medlem Es-
ben Oddershede har deltaget i en mundtlig forhandling af sagen den 8. juli
2015. I mødet deltog desuden skovrider Ditte Svendsen og Christian Mansbjerg
Nielsen for Naturstyrelsen Thy. For Thisted Kommune mødte Dorthea Al-
brechtsen og Karin Brudsø Dammark.

Christian Mansbjerg Nielsen forelagde sagen under mødet og oplyste, at der i
hele projektet er tale om samlede grøftelukninger over en samlet strækning på
ca. 13 km samt etablering af 15 paddeskrab/vandhuller. Endvidere er der tale
om genslyngninger af vandløb og i 2 tilfælde vejhævninger.

Dorthea Albrechtsen bemærkede, at Thisted Kommune er meget positivt ind-
stillet over projektet, som går ud på etablering af forbedrede vilkår for naturty-
perne. Thisted Kommune har modtaget ansøgninger vedrørende vandløbslov-
givningen, § 3 registreringer og VVM screeninger fra Naturstyrelsen Thy. Thi-
sted Kommunes behandling af de pågældende ansøgninger vil afvente nævnets
behandling af denne sag. Hun ser ikke umiddelbart de store problemer med
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projektets godkendelse.

Der foretoges under mødet besigtigelse af nogle enkelte grøftelukninger.

Danmarks Naturfredningsforening, Thy har ved mail 10. juli 2015 oplyst, at
man kan støtte det pågældende projekt, som går ud på forbedring af de hydrolo-
giske forhold.

Fredningsnævnets afgørelse:

Af naturbeskyttelselslovens § 50, stk. 1, fremgår, at fredningsnævnet kan med-
dele dispensation fra en fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil
stride mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnæv-
net kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller udenfor international
naturbeskyttelseområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af na-
turtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som områ-
det er udpeget for.

Fredningsnævnet skal herved meddele dispensation til det ansøgte. Frednings-
nævnet skal således godkende, at der udføres 2 grøftelukninger på i alt 427 m,
således som det nærmere er beskrevet i ansøgningen om projektets udførelse og
omfang.

Det skønnes, at projektets gennemførelse ikke vil indebære en forringelse af
naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som om-
rådet er udpeget for.

Fredningsnævnet har lagt afgørende vægt på, at projektet går ud på at forbedre
de hydrologiske forhold, hvilket må antages at være til gavn for klitnaturen i
området.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt 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.
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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. Klagen sendes gennem Klageportalen til fredningsnævnet. En
klage er indgivet, når den er tilgængelig for fredningsnævnet i
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. 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 fredningsnævnet, der videresender anmodningen til
Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.

Såfremt en klage indgives, må en dispensation ikke udnyttes, før sagen er
færdigbehandlet og i givet fald stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet.

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.
naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.

Niels Bjerre

Denne afgørelse er fremsendt til:

1. Tage Leegaard
2. Esben Oddershede
3. Danmarks Naturfredningsforening
4. Danmarks Naturfredningsforening v/Ib Nord Nielsen
5. Naturstyrelsen, København
6. Dansk Ornitologisk Forening
7. Dansk Ornitologisk Forening v/Thorkild Lund



Fredningsnævnet for Nordjylland,

Nordlig del,

Telefon 9968 8461/9968 8568,

Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Thisted Kommune

                                                                          Aalborg, den 24. februar 2016

Vedr. FN-NJN 4/2016:

Ansøgning om tilladelse til at opføre et hus på Vorupørvej 268, 7700

Thisted.

Fredningsnævnet har den 11. januar 2016 fra Thisted Kommune på vegne
ejeren af ovennævnte ejendom modtaget ansøgning om tilladelse til at opfø-
re et stuehus på matr.nr. 10a, 10d, 15h, 15n og 29b Vorupør by, Hundborg.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele
dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om
fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 31. marts
1977 om fredning af arealer ved Førby sø, der er en tilstandsfredning med
bestemmelser om, at der ikke må ske yderligere bebyggelse, bortset fra de
for bestående brug nødvendige bygninger, når disse opføres i umiddelbar
nærhed af eksisterende bygninger.

Ejeren er ved fredningsnævnets afgørelse den 25. marts 2011 meddelt dis-
pensation til at opføre et stuehus på grunden efter nedrivning af det eksiste-
rende ældre og store stuehus.

Ejeren har anført, at den fornyede ansøgning for en del skyldes, at det davæ-
rende projekt med familiens nuværende sammensætning er for stort. Ansøg-
ningen vedrører nu et stuehus på 146 m2 i ét plan og med en højde på 5,5 m
regnet fra ca. 25 cm. over gulvet i det nye maskinhus. Stuehuset opføres pa-
rallelforskudt for det eksisterende hus i en jordfarvet murstensfacade og med
sorte cementsten på taget. Døre og vinduer bliver hvidmalede.

Naturstyrelsen, Naturforvaltning, har i en udtalelse af den 4. februar 2016
oplyst, at ejendommen er en landbrugsejendom med et jordtilliggende på ca.
30 ha og er beliggende i Natura 2000-område nr. 26 Ålvand Klithede og
Førby Sø. Det vurderes, at det ansøgte ikke kan påvirke Natura 2000-områ-
dets udpegningsgrundlag eller målsætning negativt i væsentlig grad, da det
ansøgte hus placeres uden for de udpegede naturtyper.

Sagens behandling
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 10.
februar 2016. I besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dom-
mer Niels Bjerre og det ministerielt udpegede medlem. Sagen er efter besig-
tigelsen forelagt det kommunalt udpegede medlem Esben Oddershede. For
Thisted Kommune mødte Maria Paarup Thomsen, og for Danmarks Natur-
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fredningsforening mødte Ib Nord Nielsen.

Repræsentanterne for Thisted Kommune og Danmarks Naturfredninsgfore-
ning havde ingen bemærkninger til det ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse
Fredningen af arealer ved Førby Sø betyder, at det foreliggende projekt kræ-
ver fredningsnævnets dispensation i henhold til naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det an-
søgte 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 og 3.

Fredningsnævnet lægger endvidere til grund, at det ansøgte projekt ved sin
størrelse og materialevalg vil være i overensstemmelse med den nyopførte
maskinbygning, hvor fredningsnævnet tidligere har meddelt dispensation.
Det eksisterende stuehus er ikke tidssvarende og en nedrivning af dette og
en tilbagerykning af nybygningen vil i landskabelig henseende være en
forbedring.

Fredningsnævnet kan derfor meddele dispensation til projektet på vilkår, at
ejendommens fremtidige haveanlæg i videst muligt omfang får præg af
naturgrund, dog med etablering af en mindre gårdsplads samt græsplæne og
terrasse.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet.
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 Natur- og
Miljøklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf.
også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.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
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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
klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i
forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først,
når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.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 Natur- og
Miljøklagenævnets 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 Natur-
og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet 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 klager i øvrigt trækker sin klage
tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Natur- og Miljøklagenævnet vurderer,
at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen
trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et
afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke
udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage
måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2,
at dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den
er meddelt.

                                                  Med venlig hilsen

                                              Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Esben Oddershede,
3. Naturstyrelsen, København,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
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5. Danmarks Naturfredningsforening v/ Ib Nord Nielsen,
6. Dansk Ornitologisk Forening, København,
7. Dansk Ornitologisk Forening v/ Jans S. Kristensen,
8. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
9. Hanne Frøslev.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Den 11. august 2019

Thisted Kommune  

FN-NJN-32-2019: Hydrologiprojekt ved Førby Sø.

Fredningsnævnet har den 26. juni 2019 fra Thisted Kommune på vegne Nationalpark Thy modtaget 
ansøgning om tilladelse til at genskabe mere naturlig hydrologi på matr.nr. 29k, 29o, 25c, 16d, 16f, 
39c, 11a og del af 22c Vorupør, Hundborg. Ejendommene ejes af henholdsvis Naturstyrelsen Thy 
og 3 private lodsejere, Jesper Emil Jensen, Dennis Feyling Serup og Max Rene Brund. De private 
lodsejere har alle meddelt fuldmagt til Nationalpark Thy.

Fredningsnævnet har efter møde afholdt på Naturstyrelsens ejendom og uden besigtigelse besluttet 
at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår enden for i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 31. marts 1977 om fredning af arealer 
ved Førby sø, der er en tilstandsfredning. Fredningens formål fremgår ikke entydigt af overfred-
ningsnævnets kendelse, men det må vurderes, at formålet er sikring af videnskabeligt og landskabe-
ligt værdifuldt klitområde med klitsøer med sjælden vegetation. Sikring af grundvandsstanden og de 
hydrologiske forhold er en central del af fredningspåstanden. Fredningsafgørelsen har bestemmelser 
om, at terrænformerne ikke må ændres og søbredden ikke må reguleres. Søen må ikke opfyldes og 
vandstanden må ikke sænkes.

I projektbeskrivelsen fra Nationalpark Thy er det anført, at der med projektet skal skabes en bedre 
sammenhæng mellem Ålvand klithede og klitheden syd for Førby Sø, bl.a. til glæde for ensianblå-
fuglen, der har en bestand nord for og en anden syd for søen. Projektet skal også forbedre vandkva-
liteten i Førby Sø ved at mindske udledningen af okker og næringsstoffer til søen. Der sker udtag-
ning af landbrugsjord, hævning af vandstanden og forsinkelse af vandets vej til søen. Grøftelukning 
vil skabe mere naturlig hydrologi i området, der vil give bedre habitater for en lang række af klithe-
dens dyr. Vandhullerne graves for at tilgodese stor vandsalamander, der yngler i området. 

Projektet understøtter Natura 2000-handleplan for området Ålvand Klithede og Førby Sø, Natura 
2000-område 26, der beskriver:

”Der skal sikres en naturlig sammenhæng af arternes levesteder gennem en hensigtsmæssig drift, 
pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning, samt gode sprednings- og etableringsmuligheder 
for ovennævnte arter.”   

Det ansøgte projekt er opdelt i delområder:

Delområde 2 omfatter matr.nr. 29k, 25c og 29o Vorupør, Hundborg og er på ca. 6 ha., der for stør-
stedelens vedkommende er uberørt klithede under tilgroning. Hele området er omfattet af naturbe-

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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skyttelseslovens § 3 og Natura 2000-område. Den grøft, der dræner det tidligere agerjord, ønskes 
lukket ved at grave de tidligere kanter væk og placere dem i det nuværende grøfteforløb, samt an-
vende det opgravede materiale fra paddeskrab på 350 m2 i en dybde på 15-20 cm.

Ovenfor kort over det berørte areal.

Delområde 3 omfatter matr.nr. 16d Vorupør, Hundborg og er på 2,6 ha., der er beskyttet kultureng 
omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, samt Natura 2000. Projektet indebærer, at de øst/vest vend-
te grøfter tilkastes med materiale fra brinkerne og paddeskrab. Der graves et vandhul på 900 m2  

med en dybde på 1,5 m til stor vandsalamander. Overskydende materiale ønskes placeret som klit-
formationer. Arealet ønskes bragt tilbage til klithede. Der kan udsås frø fra nærliggende klithede på 
arealet. Det er på sigt ønskværdigt, at det øvrige nåleskov ryddes eller konverteres til løvtræ, men 
dette er ikke omfattet af projektet.

Delområde 5 omfatter matr.nr. 16f Vorupør, Hundborg, der er på 4,2 ha, hvor der i dag er massive 
nåletræslæhegn. Arealet er i det væsentlige beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Projektet inde-
bærer, at der i den sydlige del af området etableres et vandhul, hvis endelige placering endnu ikke er 
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fastlagt. Den endelige placering vil være, hvor mindst botanik forstyrres, og hvor vandet står højest 
i terrænet. Hvordan arealerne udvikler sig, afhænger af den fremtidige pleje. Nationalpark Thy vil 
med stor interesse følge arealets udvikling.

Delområde 6 omfatter matr.nr. 39c Vorupør, Hundborg, på 4 ha, og har øst for grusvejen en meget 
fin naturkvalitet, der i nogen grad er under tilgroning. I den vestlige del er der nord for et nåletræs-
hegn et areal på 1,1 ha og syd for hegnet et areal på 0,7 ha. De sidstnævnte arealer er omlagt i hen-
holdsvis 2017 og 2004. Området øst for hegnet er omfattet af Natura 2000 og det meste af arealerne 
er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Projektet indebærer, at der graves et vandhul på 1.000-
1.200 m2 til brug for stor vandsalamander. Arealerne tages ud af omdrift, og vil på sigt kunne udvik-
le sig til klithede og klitlavning. Det er ikke planen, at der på arealet øst for grusvejen skal foretages 
ændringer.

Delområde 7 omfatter matr.nr. 11a Vorupør, Hundborg og et statsligt areal på samlet 23,5 ha. Area-
let er sammensat af mange forskellige områder med forskellig driftshistorie. Således er der i den 
nordvestlige del plantet energipil i 2010/2011. I den sydvestlige del er der fin fugtig klithede og 
midt imellem de to områder ligger et meget fint vandhul. Mod sydøst ligger en fold, der afgræsses. 
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Den østlige del er meget påvirket af højtstående grundvand. I skel mod syd løber en gammel grøft, 
der kan erkendes på kort tilbage til omkring 1880.

Projektet indebærer lukning af en grøft i dens fulde længde på ca. 800 m ved at kaste brinkerne i 
grøften. Der graves mellem de to vandhuller, så det lille vandhul ikke gror til, og det opgravede 
materiale anvendes til grøftelukning. Derudover skal der graves et nyt vandhul til padder og andre 
dyr med en lav vanddybde og et areal på ca. 1.000 m2 .

Thisted Kommune har i en mail af 9. juli 2019 samlet konkluderet, at projektet ikke i sig selv eller i 
forbindelse med andre planer og projekter vil have væsentlig påvirkning af habitatnaturtyper og 
arter, der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 26 Ålvand Klithede og Førby 
Sø. Samtidig er det vurderet, at projektet ikke forringer yngle- og rastesteder for dyre- og plantear-
ter omfattet af habitatdirektivets bilag IV og dermed heller ikke områdets økologiske funktionalitet. 
Der er derfor ikke behov for en nærmere konsekvensvurdering.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde uden besigtigelse den 10. juli 2019. I mødet delt-
og fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem Tage 
Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Esben Oddershede. For Thisted Kommune mødte 
Morten Yde og Dorthea Albrechtsen. For Naturstyrelsen Thy mødte skovrider Ditte Svendsen og 
Nana Søndergaard Pedersen. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ib Nord Nielsen. For 
Dansk Ornitologisk Forening mødte Poul Hald Mortensen. For Dansk Botanisk Forening mødte 
Flemming Thorning-Lund. For Friluftsrådet mødte Hans Chresten Mikkelsen. Til stede var endvi-
dere Jens Peter Bjerregaard.

Thisted Kommune oplyste, at kommunen som vilkår for en § 3-tilladelse vil stille, at det opgravede 
materiale skal placeres uden for § 3-område eller i den grøft, der skal lukkes. Derudover skal pro-
jektet gennemføres i perioden 1. september til 1. april af hensyn til plante-og dyreliv. Endelig har 
kommunen en række standardvilkår i relation til dispensation fra § 3.

Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet støttede projektet. 
Dansk Botanisk Forening bemærkede, at foreningen er betænkelig ved den landskabelige forandring 
ved ændring i klitformationen.
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Naturstyrelsen bemærkede, at man efter nogle år ikke vil kunne se, at der er gravet i området.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Førby sø betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, 
hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

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 må efter sagens oplysninger lægge til grund, at en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet kan på baggrund af de oplysninger, der fremgår af det fremsendte materiale, med-
dele dispensation til gennemførelse af de enkelte delprojekter på vilkår, at det tiloversblevne opgra-
vede materiale placeres uden for § 3-område eller i en grøft, der skal lukkes. Derudover skal projek-
tet af hensyn til plante-og dyreliv gennemføres i perioden fra den 1. september til den 1. april.

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at formålet med projektet er at forbedre den naturlige hydrologi 
med en positiv påvirkning af området. Fredningsnævnet har også lagt afgørende vægt på Thisted 
Kommunes samlede konklusion vedrørende naturprojektet.  

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.
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Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 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

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Esben Oddershede,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Naturstyrelsen, Thy,
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5. Thisted Kommune,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening ved Ib Nord Nielsen,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening v/ Poul Hald Mortensen,
10. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
11. Friluftsrådet centralt,
12. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
13. Nationalpark Thy,
14. Jesper Emil Jensen,
15. Dennis Feyling Serup,
16. Max Rene Brund,
17. Jens Peter Bjerregaard.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Thisted Kommune

Den 25. juni 2020

FN-NJN-25-2020: Rundkørsel ved Førby Sø.

Fredningsnævnet har den 6. maj 2020 fra Thisted Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til at 
etablere en rundkørsel med afvandingsgrøft på matr.nr. 32gm Vorupør, Hundborg.

Fredningsnævnet har behandlet sagen uden besigtigelse som formandsafgørelse i medfør af forret-
ningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5 og har besluttet at meddele dispensation fra det ansøgte. 
Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 31. marts 1977 om fredning af arealer 
ved Førby sø, der er en tilstandsfredning, som har bestemmelse om, at der ikke må foretages æn-
dringer i terrænformerne.

Thisted Kommune har medsendt følgende kort og bemærket, at afvandingsgrøften alene rækker 
nogle få meter ind i fredningsarealet:

Thisted Kommune har nærmere oplyst, at afvandingsgrøften på fredningsarealet dækker 53m2 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Herudover har Thisted Kommune oplyst, at projektområdet ligger delvist i Natura 2000-område nr. 
26: Ålvand Klithede og Førby Sø (H26, F17). Selve projektområdet er ikke kortlagt som habitatna-
tur eller levesteder for arter på udpegningsgrundlaget, bortset fra Bredkær Rende, der er kortlagt 
som vandløb (3260), som berøres perifert, idet eksisterende rørlægning i den vestlige afgrænsning 
af vandløbet udpegning, ved Kystvejen, forlænges med 2 m. Denne forlængelse af den eksisterende 
rørbro vurderes at være af underordnet betydning for opretholdelse af gunstig bevaringsstatus for 
naturtypen, idet kriteriet er, at naturtypen skal findes i alle landsdele og arealet være stabilt. 

Vandløbet vurderes på det pågældende sted ikke at være egnet yngle-/rasteområde for odder, som er 
den eneste Bilag IV art på udpegningsgrundlaget, idet vandløbet er stærkt reguleret og området me-
get forstyrret. 

Området vurderes ikke at være egnet opholdssted for fuglearter på udpegningsgrundlaget.

 Udpegningsgrundlag for Natura 2000 området fremgår herunder:

 

* angiver at der er tale om en prioriteret naturtype

Thisted Kommune har også vurderet, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og 
projekter ikke vil have en væsentlig påvirkning på habitatnaturtyper og arter, der udgør udpegnings-
grundlaget for Natura 2000-området, og at der ikke er behov for en nærmere konsekvensvurdering. 
Bilag IV arter, der har des udbredelsesområde i projektområdet, er birkemus, flere flagermusarter, 
spidssnudet frø, strandtudse, markfirben, stor vandsalamander og ulv. Birkemus er i maj 2020 regi-
streret 4 km øst for området, og er tidligere registret godt 7 km øst for projektområdet. Birkemus 
forekommer typisk i vandløbsnære områder med skov og krat, og er specielt udbredt i den sydlige 
del af Thy. Det kan ikke udelukkes, at der kan forekomme birkemus i projektområdet i sommerperi-
oder, hvor det vurderes at være et potentielt sommer-redested. Der vil derfor i § 3 dispensationen 
blive stillet vilkår om, at arbejdet ikke må udføres i perioden 1. juni til 15. september, hvor det vur-
deres der kan være sommerreder med unger i projektområdet, således at eventuelle sommerreder 
ikke bliver ødelagt. Rundkørslen vurderes ikke at have indflydelse på artens udbredelse og levevis, 
da den etableres perifært i et større sammenhængende udbredelsesområde med mange langt mere 
velegnede ynglesteder. Området vurderes ikke at være egnet vinter-redested. Derved vurderes det, 
at projektet vil have en neutral effekt på birkemus. Samtidig vurderes det, at projektet ikke forringer 
yngle- og rasteområder for øvrige arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV og dermed heller ikke 
områdets økologiske funktionalitet. 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 7. juni 2020 ingen bemærkninger til det ansøgte, ud 
over at det af trafiksikkerhedsmæssige grunde er vigtigt, at rundkørslen etableres.
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Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af Førby Sø betyder, at det ansøgte projekt kræver fredningsnævnets dispensation i med-
før 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 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, herunder omfanget af det ansøg-
te, meddele dispensation til det ansøgte.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 
hverdag.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 
virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.



4

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 
afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Esben Oddershede,
3. Miljøstyrelsen,
4. Naturstyrelsen Thy, att. skovrider Ditte Svendsen,
5. Thisted Kommune, att. Klavs Bærent Iversen,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Thy,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Thy,
10. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
11. Friluftsrådet, centralt,
12. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Naturstyrelsen Thy

Den 5. august  2020

FN-NJN-56-2020: Oprensning af 10 lobeliesøer på Ålvand Klithede.

Fredningsnævnet har den 29. juni 2020 fra Naturstyrelsen Thy modtaget ansøgning om tilladelse til 
at oprense 10 lobeliesøer på matr.nr. 1a Snejstrup By, Jannerup, tilhørende Naturstyrelsen.

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 31. marts 1977 om fredning af arealer 
ved Førby sø, der er en tilstandsfredning bl.a. med bestemmelse om, at terrænformerne ikke må 
ændres ved afgravning eller opfyldning. 

Naturstyrelsen har ansøgt om tilladelse til at foretage den nødvendige restaurering af 10 søer ved 
afskrabning af mudder (næringsstoffer). 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Arealerne er beliggende i Natura2000-området N26 Ålvand Klithede og Førby sø, beliggende lige 
syd for Tvorup Klitplantage og udgøres af arealer med klithede, klitlavninger, grårisklit, vandløb og 
mange næringsfattige søer og lobeliesøer. Området indeholder flere sjældne planter og har et værdi-
fuldt fugleliv. Området har status af både habitatområde nr. 26 og fuglebeskyttelsesområde nr. 17. 
På 550 ha af området er der et administrativt fuglebeskyttelsesområde, hvor færdsel ikke tilladt i 
perioden 1. april til 15. juli af hensyn til de ynglende fugle.

Det er yderligere oplyst, at erfaringer med oprensning af en sø er gode, da der skabes mere lys på 
søbunden og næringsstofbelastningen af søen reduceres. Oprensningen vil blive udført uden for 
fuglenes yngletid, forventet i september – december, hvor vandstanden i lobeliesøerne ofte er lav. 
Mudderet vil blive kørt eller pumpet væk fra arealet til et skovbevokset areal i Tvorup Klitplantage.

Fredningsnævnet har tidligere i en afgørelse af 11. august 2019 (FN-NJN-32/2019) behandlet op-
rensning af sø. 

Thisted Kommune har i mail af 31. juli 2020 fremsendt kommunens vurdering vedrørende dispen-
sation fra naturbeskyttelseslovens § 3 og bl.a anført:

”…

Det er Thisted Kommunes vurdering at der foreligger en særlig interesse i at oprense søerne, da det 
er et naturforbedrende projekt, i overensstemmelse med handleplanen for området. Der er gode er-
faringer fra tidligere tilsvarende projekt andetsteds på Ålvand Klithede med denne type oprensning. 

Projektområdet ligger i Natura 2000 område Nr. 26: Ålvand Klithede og Førby Sø (H26 og F17). 
Udpegningsgrundlaget jf. den seneste basisanalyse fremgår herunder:

Projektområdet er i 2016 kortlagt som levested for tinksmed og nogle af søerne er kortlagt som ha-
bitatnaturtypen lobeliesø og søbred med småurter. Den terrestriske natur i området er kortlagt som 
klithede, klitlavning og grå/grøn klit.

Søerne ligger i udbredelsesområdet for Bilag IV arterne odder, strandtudse, spidssnudet frø, mark-
firben, flere flagermusarter, birkemus, stor vandsalamander og ulv. Der er tidligere registreret mark-
firben og spidssnudet frø i området, og det vurderes sandsynligt at arter som stor vandsalamander 
og flere af flagermusarterne også kan være i området. Området vurderes ikke at være yngle-/rasteo-
mråde for birkemus, odder og ulv. Arbejdet udføres udenfor ynglesæson, og det vurderes, at der 
ikke beskadiges yngle-/rastesteder for Bilag IV arter med den anvendte metode, men at projektet vil 
være gavnligt for paddearterne. 
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Thisted Kommune har vurderet, at det ansøgte medfører en væsentlig tilstandsforbedring, idet der er 
tale om restaureringsarbejder, og at det er i overensstemmelse med målet om gunstig bevaringssta-
tus for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. Endvidere vurderes det, at projektet ikke vil 
påvirke Bilag IV, der kan anvende området som levested, negativt.

…”.

Thisted Kommune er indstillet på at meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 på vilkår, 
at arbejdet udføres udenfor fuglenes yngletid, at der ikke laves køreskader i området, og at det op-
rensede materiale deponeres på ikke-beskyttede arealer efter nærmere aftale med Thisted Kommu-
ne.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 1. juli 2020. I mødet deltog 
fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem Tage 
Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Esben Oddershede. For Thisted Kommune mødte 
Anja Sørensen. For Naturstyrelsen Thy mødte Cornelia Maj Christensen. For Danmarks Naturfred-
ningsforening og Dansk Ornitologisk Forening mødte Ib Nord Nielsen. 

Naturstyrelsen oplyste, at 17 ud af 25 søer er i ugunstig trivsel på grund af mudderaflejring. En del 
af årsagen er rastende gæs, der er på udpegningsgrundlaget. Ligeledes er tvepibet lobelie på udpeg-
ningsgrundlaget. Denne plante, der kræver klar sandbund for at trives, vægter højere end gæssene. 

Der ansøges om tilladelse til oprensning af 10 søer, men formentlig nås alene 5. 

Naturstyrelsen oplyste endelig, at arbejdet vil blive udført af maskine med brede bælter for at undgå 
køreskader.

Thisted Kommune oplyste under besigtigelsen, at kommunen vil fremsende bemærkninger til fred-
ningsnævnet. 

Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening kunne støtte det ansøgte pro-
jekt.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Førby Sø 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.
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Fredningsnævnet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger om formålet med projektet med-
dele dispensation til oprensning af 10 søer. Fredningsnævnet har lagt vægt på, at arbejdet tænkes 
udført udenfor fuglenes yngletid, og i øvrigt under iagttagelse af de vilkår, som vil blive stillet af 
Thisted 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 
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 
hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 
virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
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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

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Esben Oddershede,
3. Miljøstyrelsen,
4. Thisted Kommune, att. Anja Sørensen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Thy,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Thy,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
12. Naturstyrelsen Thy, NST-2142-00235,
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 9968 8461 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

Thisted Kommune 

Den 7. november 2021 

 

FN-NJN-33-2021: Drivhus på Vorupørvej 273, Thisted. 

Fredningsnævnet har den 18. juni 2021 fra Thisted Kommune modtaget en ansøgning om tilladelse 
til at opføre et drivhus på matr.nr. 11a Vorupør, Hundborg, beliggende Vorupørvej 273, 7700 Thisted. 
Ansøgningen er indsendt af Max Rene Brund. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen i form af en flertalsafgørelse besluttet at med-
dele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets af-
gørelse. 

Sagens baggrund. 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 31. marts 1977 om fredning af arealer 
ved Førby sø, der er en tilstandsfredning, som bl.a. har en bestemmelse om at yderligere bebyggelse 
ikke er tilladt, bortset fra de for bedriften af bestående brug nødvendige bygninger, når de opføres i 
umiddelbar nærhed af eksisterende bygninger. Opstilling af boder, skure, master, transformatorstati-
oner eller andre skæmmende indretninger må ikke finde sted.  

Det er oplyst, at der ønskes påført et drivhus på 22 m2 ca. 7,2 meter øst for huset og inden for have-
arealet. Se oprindelig situationsplan: 

 
Såvel størrelse som materialer fremgår af nedenstående: 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Thisted Kommune har endvidere oplyst, at projektet er beliggende inden for Natura 2000-område nr. 
26: Ålvand Klithede og Førby Sø. Nærmeste kortlagte naturtype er klitlavning ca. 87 m sydøst for 
ejendommen og ca. 118 m sydvest for. Kommunen har vurderet under hensyntagen til afstandene, at 
projektet ikke vil have negativ påvirkning på habitatnaturtyperne, ligesom det ikke vil påvirke odde-
ren og heller ikke ynglefugle, idet der ikke er kortlagt ynglesteder for fugle i projektområdet.  

Samlet set har kommunen vurderet, at projektet ikke i sig selv eller i sammenhæng med andre planer 
og projekter vil medføre en væsentlig påvirkning på arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget. 
På samme måde er det vurderet, at projektet ikke påvirker bilag IV-arter eller potentielle yngle-eller 
rasteområder for arterne, og at de potentielle levesteders økologiske funktionalitet bevares på mini-
mum samme niveau. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 23. september 2021. I besig-
tigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede 
medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Esben Oddershede. For Thisted Kom-
mune mødte Klavs Bærent Iversen. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ib Nord Nielsen 
Ejeren Max Rene Brund var mødt ved hustruen Anette Brund. 

Thisted Kommune havde ingen bemærkninger til det ansøgte. 
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Danmarks Naturfredningsforening bemærkede, at det ansøgte er i strid med fredningen og tydeligt 
vil kunne ses fra den anden side af søen. Foreningen er derfor ikke positiv over for den ansøgte pla-
cering. 

Efter besigtigelsen, hvor 2 af nævnets medlemmer tilkendegav, at de var positive overfor det ansøgte, 
men nærmere hovedhuset, er fremsendt følgende reviderede situationsplan: 

 
Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Førby sø 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 må efter sagens oplysninger lægge til grund, at en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

To af fredningsnævnets medlemmer finder, at der kan meddeles dispensation til det ansøgte, hvis 
drivhuset opføres som angivet på den reviderede situationsplan. Ét medlem af nævnet kunne ikke 
dispensere til det ansøgte, idet drivhuset med den planlagte placering vil få et for synligt udtryk på 
ejendommen. 

Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet. 
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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 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 
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. 

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


5 
 

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. Esben Oddershede, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Thisted Kommune, att. Klavs Bærent Iversen, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Thisted, 
7. Dansk Ornitologis Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Thisted, 
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest, 
12. Max Rene Brund, 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 2496 8604 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

 

Thisted Kommune 

Den 17. april 2022 

 

FN-NJN-2-2022: Naturforbedrende projekt ved Førby Sø. 

Fredningsnævnet har den 13.  januar 2022 fra Thisted Kommune modtaget ansøgning om tilladelse 
til at gennemføre et naturforbedrende projekt på matr.nr. 10a og 15n Vorupør, Hundborg, beliggende 
Vorupørvej 268, Thisted. Arealet ejes af Hanne Mogensen Frøslev. Ansøgningen er indsendt af Na-
tionalparkfond Thy. 

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 31. marts 1977 om fredning af arealer 
ved Førby Sø af søklitarealer, der er en tilstandsfredning, som har til formål at sikre det videnskabe-
lige og landskabelige værdifulde klitområde med klitsøer med sjælden vegetation. Fredningen har i 
§ 7 en bestemmelse om, at der ikke må ændres i terrænformerne ved afgravning eller opfyldning. 

Det er oplyst, at projektet tilsigter at forbedre biodiversiteten og landskabet både på et dyrket areal 
og på et hedeareal. Det dyrkede areal udtages af drift og udlægges til natur. Projektområdet er på ca. 
9 ha og ligger helt op ad Ålvand Klithede på den ene side og næsten ud til Førby Sø på den anden 
side. 

Der ansøges om dispensation fra fredningens § 7 om tilladelse til at genskabe terræn på det dyrkede 
areal. På sigt vil hele arealet blive hegnet. 

Processen er nærmere beskrevet således: 

”… 

Det i dag dyrkede areal er efter mange års dyrkning blevet afrettet og fremstår i dag som en plan 
græsmark, med et muldlag øverst og flyvesand under. Arealet er ca. 3,4 ha. og vil blive dybdepløjet 
ned i ca. 0,5 meter, så mulden og sandet bytter plads. På den måde bliver der skabt åbent sand, så den 
naturlige hedevegetation får væsentligt bedre vækstbetingelser. Ud over planterne vil projektet også 
være til gavn for padder, krybdyr, insekter m.m. Efter dybdepløjningen vil der blive lavet en terræn-
modellering, så arealet igen får en kuperet og varieret overflade, som vil passe bedre ind i landskabet. 
Genskabelsen af det kuperede terræn vil lave en masse forskellige habitater; fugtige lavninger, tørre 
toppe, små lavvandede søer osv. Denne variation i habitater vil afbilde sig i den fremtidige biodiver-
sitet. Terrænmodelleringen vil være på maks. 0,5 meter under nuværende terræn og maks. 2,5 meter 
over nuværende terræn 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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….”. 

Projektet er beliggende i Natura 2000-område nr. 26 ”Ålvand Klithede og Førby Sø” (H26 of F17). 

Om påvirkningen af naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget anføres: 

”… 

Den del af projektområdet indeholder i dag ikke kortlagt habitatnatur. Dog indeholder området inden 
for hegningen flere af de listede naturtyper, her i blandt grå/grøn klit og klithede. Et af projektets 
formål er netop at pleje disse naturtyper, så de ikke gror til i bl.a. sand-hjælme. Derudover er målet 
med området hvorpå projektet foretages, netop at skabe de klitnaturtyper som er listet ovenfor. Derfor 
vurderer ansøger, at projektet har en positiv påvirkning på de naturtyper, som ligger inden for pro-
jektområdet. Odder kan forekomme på arealet. Arealet får flere lavninger med forskellige padder, 
som odder kan fouragere på. Derfor vurderer ansøger, at projektet vil have en svag positiv effekt på 
odderen. Ansøger vurderer, at projektet vil have en svag positiv effekt på trane og tinksmed, som har 
klitnaturtyperne med fugtige partier som et yndet habitat. Grågæs og sædgæs raster lige nord for 
området i Ålvand. Da projektet ikke påvirker dette område, vurderer ansøger, at projektet har en 
neutral påvirkning på disse to arter 

…”. 

Om bilag IV-arter anføres: 

”… 

Vandflagermus overvintrer i kalkgrupper, bunkere og andre lignende frostfrie steder under jorden. 
Om sommeren har vandflagermus hovedsageligt ophold i gamle hule træer. Da projektområdet ikke 
indeholder nogle af de ovennævnte habitater, vurderer ansøger, at projektet vil have en neutral på-
virkning på vandflagermus. Troldflagermus findes både om vinteren og sommeren i huse og gamle 
hule træer. Da projektområdet ikke indeholder disse habitater, vurderer ansøger, at projektet vil have 
en neutral påvirkning på troldflagermus. Birkemus er ikke registreret i nærheden af projektområdet, 
og der hvor genskabelsen af det kuperede terræn skal finde sted vurderes ikke at være egnet som 
overvintrings- eller ynglested for arten. Derfor vurderer ansøger, at projektet vil have en neutral på-
virkning på birkemus. Odderen er vurderet i afsnittet ovenfor. Projektet vil lave lavninger og små 
søer, som stor vandsalamander både kan fouragere og yngle i. Derfor vurderer ansøger, at projektet 
vil have en positiv effekt på arten. Spidssnudet frø et registreret ca. 300 meter fra projektområdet. 
Projektet vil lave lavninger og små søer, som spidssnudet frø både kan fouragere og yngle i. Derfor 
vurderer ansøger, at projektet vil have en positiv effekt på arten. Strandtudsen er registreret ved Sten-
bjerg, hvilket er en afstand som en strandtudse sagtens kan vandre. Derfor er håbet, at de nyetablerede 
lavninger vil kunne blive anvendt som ynglelokalitet for strandtudsen. Ansøger vurderer, at projektet 
vil have en positiv påvirkning på strandtudsen. Markfirben er kendt fra området, og ansøger forventer, 
at projektet vil have en positiv påvirkning på arten, da der bliver genskabte nye åbne sandflader, som 
arten bruger til fouragering, raste og yngel. 

Ansøger vurderer samlet, at projektet ikke vil have væsentlig påvirkning af naturtyper eller arter på 
udpegningsgrundlaget for Natura2000-området. 
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Ovenfor ses projektarealet. 

Fredninsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagn på et møde med besigtigelse den 30. marts 2022. I besigtigelsen 
deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem 
Tage Leegaard. Det kommunalt udpegede medlem Esben Oddershede havde, inden det resterende 
nævn var mødt, besigtiget arealerne. For Thisted Kommune mødte Klavs Bærent Iversen. For Natur-
fond Thy mødte Jeppe Pihlgaard.  For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ib Nord Nielsen. 
Ejeren var mødt ved ægtefællen Arne Frøslev. 

Under besigtigelsen blev det oplyst, at der på arealerne er opvækst af bl.a. dværgbuske, klokkelyng 
m.fl., ligesom sommerfuglen Ensian er set på arealerne. Det blev også oplyst, at projektet kræver en 
landzonetilladelse.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Førby Sø 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.  
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Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 

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. 
 
2 af nævnets medlemmer (Niels Bjerre og Tage Leegaard) kan på baggrund af de foreliggende oplys-
ninger meddele dispensation til det ansøgte projekt. Disse medlemmer har lagt vægt på, at hedevege-
tationen vil få bedre vækstbetingelser, ligesom projektet vurderes at være til gavn for padder, krybdyr 
og insekter mv. og derved forøge biodiversiteten i området. 

Et tredje medlem (Esben Oddershede) har stemt imod en dispensation med følgende begrundelse: 

”… 

1: 
- Helt overordnet er det unaturligt at modellere flad agerjord, der har været i omdrift i generationer, 
til kuperet klitlandskab. 
Det kan ikke afvises, at en dispensation vil kunne danne præcedens for lignende sager fremover. 
Derfor kan afgørelsen betragtes som principiel. 
2: 
- Ved en dybdepløjning på 50 cm som angivet i ansøgningen vil der være stor risiko for efterfølgende 
sandflugt. 
 I forhold til Naturbeskyttelseslovens kap. 7 paragraf 53 vil Miljøministeren kunne påbyde ejeren for 
egen regning at udføre foranstaltninger, der er nødvendige for at dæmpe sandflugt. 
3: 
- Såfremt ansøgningen imødekommes, må arealet som minimum undersøges for historiske kulturspor, 
fordi der vil være tale om væsentlige ændringer af terrænforholdene. 
4: 
- Der er ikke tale om at skabe ny og sjælden natur, som ikke findes i forvejen i området. Ansøgningens 
samlede vurdering anfører: ”at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller 

projekter vil have en væsentlig påvirkning på leve- eller ynglesteder for nogen af de listede bilag IV- 
arter, samt at den økologiske funktionalitet for arterne bevares på minimum samme niveau”. 
Set i det lys er det svært at se ansøgningen som et naturforbedrende projekt. 
Med de begrundelser jeg har anført, kan jeg ikke stemme for en dispensation i overnævnte sag. 
…” 

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, således at den indsendte ansøgning imødekommes i form 
af en dispensation.  

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 
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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 
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. 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
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Med venlig hilsen 

 
Niels Bjerre 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard, 
2. Esben Oddershede, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Thisted Kommune, att. Klavs Bærent Iversen, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Thisted, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Thisted, 
9. Dansk Botanisk Forening v/ Fleming Thorning-Lund, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest, 
12. Nationalparkfond Thy, 
13. Hanne Mogensen Frøslev 

 

 


	Forside
	Overfredningsnævn 31-03-1977
	Fredningsnævnet 28-12-1972
	Kort
	Dispensationer t.o.m. 2009
	Dispensationer 1979-1989
	Dispensationer 1990-1999
	Dispensationer 2000-2006
	Dispensation 2008-2009

	Dispensationer 2010-2019
	Dispensationer 2010
	Dispensationer 2011
	Dispensationer 2012
	Dispensationer 2015
	Dispensationer 2016
	Dispensationer 2019

	Dispensationer 2020-2029
	Dispensationer 2020
	Dispensationer 2021
	Dispensationer 2022




