
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne

B213360
Rektangel



FREDNINGSNÆVNET>



i U D S K R I F T K t}?;, ~I(~ ~~C)
1",\ • I / /

~ , '-' v ......af
~orhandlingSprotokollen for Fredningsnævnet for Viborg Amtsraadskreds.

I i.'
;~';

I ", .. ~ ...

, l.~.
"

Aar 1932 den la. Maj blev Fredningsnævnet sat paa Dommerkon-
toret i Skive af Nævnets Formand i Anledning af Fredning af Matr.
Nr. Sf, Sr, St af Vorde By og Sogn.

Der fremlagdes:
........................
2. Deklaration af 12. Februar 1932 fra Viborg Byraad.
........................
I Henhold til den Formanden i Skrivelsen Bilag 6 givne Be-

myndigelse godkendte Formanden paa Nævnets Vegne med Hjemmel i Lov
Nr. 245 af S. naj 1917 om Naturfredning §7, jfr. § l, l. Stk. at de
i den som Bilag 2 fremlagte TIeklaration ommeldte Ejendomme Matr.
Nr. Sf, Sr, St af Vorde By og Sogn fredes som i Deklarationen nær-
mere ommeldt.

Fredningsnævnsmødet sluttet.
Julius I~oritz

Vend.
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tlrrhandlingsprotokollen for Freuningsnævnet for Viborg Amtsraadskreds.

-

Matr. Nr. Bf, Sr, st
Vorde By og Sogn.

Anmelder: Dommerkontoret i
Skive.

D E K L A R A T ION

Undertegnede Viborg Byraad, der er Ejer af de paa vedhæftede
Kort angivne Uatr. Nr. Bf, Sr og St af Vorde By og Sogn, Nørlyng
Herred i Viborg Amt, erklærer herved, at Arealerne er fredede og skal
henligge i deres nuværende Skikkelse.

Der tilsiges Almenheden Adgang til Ophold paa og Badning fra
Arealerne under Iagttagelse af nedenstaaende Bestemmelser:

Enhver Forstyrrelse af ferrainet derunder Tænding af Baal er
forbudt. Der maa ikke uden Byraadets Samtykke afholdes Møder eller
større Forsamlinger. Al Henkastning af Papir, Flasker og nogen anden
Slags Affald er forbudt.

Nærværende Deklaration, der bliver at forelægge Viborg Amts
]'redningsnævn til G·odkendelse, tinglyses paa Ej endammens Folium.

Paataleret tilkommer Viborg Byraad og Danmarks Naturfrednings-
forening.

Viborg Byraad, den 12. Februar 1932.
Hørring

P. Jensen
Lebahn A. Sumborg Niels Kalhave

A.C.Mortensen A. Jensen
CDr. Ørum

C.W.Jensen la Cour
Pedersen Rønning Bæk Chr. Lautrup Poulsen L. Krogh

B213360
Linje  

B213360
Bestemmelser
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00330.00

Dispensationer i perioden: 01-12-1997 - 04-03-2002



REG. Nl 0330. (JO

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 1. december 1997 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 3 1/97

Ansøgning om tilladelse til renovering af Hjarbæk friareal omfattet af deklaration nr. 812 e
12/5 1932,matr. nr. 8 f, 8 r og 8 t Vorde by.

, Der fremlagdes:

Skrivelse af 14. oktober 1997 fra Viborg kommune, Teknisk forvaltning, med bilag.

2 Skrivelse af 13. november 1997 Danmarks Naturfredningsforening.

Formanden bemærkede, at han har foretaget besigtigelse.

Sagen har telefonisk været drøftet med det amtsrådsvalgte medlem Aage Koch-Jensen, Bjerringbro,
og det kommunalvalgte medlem Jørn Kristensen, Viborg, hvorefter fredningsnævnet meddelte
tilladelse til renovering af Hjarbæk friareal som ansøgt.

Afgørelsen 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.

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

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 4. marts 2002 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 9/2002

Ansøgning om tilladelse til etablering af grøft indenfor den sydlige del af Hjarbæk Friareal på
en delstrækning ud mod strandvejen på matr. nr. 8 f, m.R., Vorde by, Vorde, omfattet af
strandareal ved Hjarbæk.

Der fremlagdes:

l. Brev af 12. februar 2002 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

Etablering af grøften godkendes som beskrevet, idet afgørelsen træffes af formanden alene i medfør
affoITetningsordenens § 9, stk. 4.

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 til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sør-
ger 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 ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.

~Knud S. Lund,
fmd.

Udskriftens rigtighed bekrættes.
~redningsnævnet for Viborg amt, den
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Herning, 31. maj 2022                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                   FN-MJV-07-2022  
Viborg kommune 
ba4@viborg.dk 
 
 
Ansøgning om dispensation til at opstillet et toilet samt etablere et madpakkehus på Hjarbæk Strand 
– Fr. 2 – Hjarbæk Strand. 
 
Viborg Kommune har søgt om dispensation fra fredningen Hjarbæk Strand til at opstille et toilet og 
et madpakkehus. 
 
Ansøgningen 
Af ansøgningen fremgår blandt andet: 
 
Toilet 
”… 
Adgang til stranden opretholdes i dag af Viborg Kommune, der også står for drift og vedligehold af 
de grønne arealer inden for fredningen. Området bliver brugt flittigt, og Viborg Kommune har fået 
en henvendelse fra Hjarbæk Borgerforening ang. et behov for at etablere et toilet til at servicere bru-
gerne ved stranden. Der er en oplevelse af, at de manglende toiletfaciliteter holder nogle brugere væk, 
og der kan observeres en øget mængde toiletpapir ved bakkerne, der vidner om en uhensigtsmæss ig 
anvendelse af området, der strider imod fredningens bestemmelser om, at al henkastning af papir, 
flasker og anden slags affald er forbudt. For at understøtte fredningens formål om almenhedens ad-
gang til ophold på og badning fra arealerne søger Viborg Kommune om dispensation fra fredningen 
til at opføre en mindre toiletbygning…” 
 
Madpakkehus 
”… 
Den eksisterende bygning, som vi kalder A-huset, har i dag en begrænset anvendelse. Det skyldes, at 
den er lukket, og det kræver en nøgle for at få adgang til faciliteterne. Der er et lokalt ønske om at 
forny faciliteterne og gøre det mere anvendeligt for alle områdets brugere, herunder almenheden og 
vandrere på Hærvejen, der passerer lige forbi. Viborg Naturskole, der er ejer af A-huset, er også 
interesseret i en opgradering af faciliteterne, så området kan få en større anvendelighed til brug for 
undervisning og formidling, hvilket vil kræve et toilet og gerne et samlingssted som et madpakkehus. 
På den baggrund ønsker Viborg Kommune at søge om tilladelse fra fredningen til at udskifte det 
eksisterende A-hus med et nyt madpakkehus. Madpakkehuset vil få et udtryk som på billede 2 og vil 
have et omfang, der er lidt større end A-huset. … 
Vi forventer, at der skal opsættes en halvmur i det ene fag for at give læ til brugerne. 
 
Fredningen 
Af deklaration af 10. maj 1932 for matr. nr. 8f, 8r og 8t,Vorde By, Vorde, fremgår: 

mailto:ba4@viborg.dk
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”…, 
Arealerne er fredede og skal henligge i deres nuværende Skikkelse. Der tilsiges Almenheden Adgang 
til Ophold paa og Badning fra Arealerne under Iagttagelse af nedenstaaende Bestemmelser: Enhver 
Forstyrrelse af terrainet derunder Tænding af Baal er forbudt. Der maa ikke uden Byraadets Samtykke 
afholdes Møder eller større Forsamlinger. Al Henkastning af Papir, Flasker og nogen anden Slags 
Affald er forbudt. 
 …” 
 
Natura 2000 
Viborg Kommune har foretaget en vurdering af projektets mulige påvirkning af det nærtliggende 
Natura 2000 habitatområde nr. 30 ”Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre 

Ådal, Skravad Bæk” og fuglebeskyttelsesområde nr. 24 ”Hjarbæk Fjord og Simested Fjord”. 
 
Kommunen vurderer, at projektet hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre planer eller pro-
jekter kan påvirke bevaringsstatus for udpegningsgrundlag i Natura 2000-netværket eller Natura 
2000-områdets integritet væsentligt.  
 
Det forudsættes, at toilettet og madpakkehuset etableres uden for de § 3-naturbeskyttede arealer med 
overdrev og mose, og at de både under anlæg og drift ikke påvirker disse. Det forudsættes herunder, 
at der kan indhentes de nødvendige tilladelser til håndtering af spildevand fra toilettet. 
 
Fredningsnævnets sagsbehandling 
Fredningsnævnet har den 17. maj 2022 foretaget besigtigelse. 
Til stede foruden nævnet var: 
Rune Rauff Schultz og Bente Andersen, Viborg Kommune 
Elise Stilling, Friluftsrådet 
 
Rune Rauff Schultz redegjorde for ansøgningen og foreviste, hvor et madpakkehus og et toilet ønskes 
placeret i stedet for det eksisterende træhus, kaldet A-huset. 
 
Kommunen havde oprindeligt tænkt at placere et toilet nærmere strandkanten uden for fredningen, 
men naboerne var mere positive over for denne placering, som ikke vil genere udsigten mod fjorden. 
Med denne placering vil toilettet endvidere ligge op ad hærvejens forløb. Der er søgt om et muldtoile t, 
men det har vist sig, at der løber en kloakledning i grusvejen langs arealet, som det vil være muligt at 
koble et vandskyllende toilet på. 
 
Madpakkehuset ønskes udført som en åben trækonstruktion, en smule større end det eksisterende 
træhus, placeret hvor dette ligger. Højden vil være den samme, men med sadeltag, så det ikke vil syne 
lige så højt.  
 
Borgerforeningen består af sommerhusejere og helårsbeboere. De fastboende oplever et behov for, at 
der opføres et toilet.  
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Et toilet kan placeres som en integreret del af madpakkehuset, hvis det er vandskyllende. Et muldto ile t 
vil ikke være ønskeligt så tæt på opholdsrummet.  
 
Der er behov for et opholdsrum, der er stort nok til at rumme en klasse, der kan undervises. Natur-
skolen vil være glade for et toilet, så huset kan bruges til undervisning.  
 
De lokale ønsker også et åbent hus, som kan bruges. Hvis madpakkehus og toilet kombineres, kan 
det trækkes lidt længere tilbage på grunden, hvis det ønskes. Det eksisterende el-skab vil ikke blive 
berørt. Det skal sikres, at eventuelle afstandskrav overholdes. 
 
Det er kommunen, som holder området, men de lokale borgere bidrager også til vedligeholdels en. 
Det har tidligere været mere tilgroet. Kommunen slår græsset, vistnok en gang om året. De forsøger 
at holde uønskede invasive vækster, som rynket rose nede.  
 
Kystdirektoratet har meddelt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at opføre toilettet. Der er 
ikke søgt om dispensation til madpakkehuset, da det er en idé, som er kommet til senere. 
 
Friluftsrådet udtalte, at de går ind for projektet, men at de foretrækker, at madpakkehuset og toilettet 
bygges sammen. Det er vigtigt, at det kommer til at ligge samme sted som det eksisterende hus. 
Det er for dem ikke vigtigt, om det opføres i to etaper, så toilettet opføres først. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
Fredningsnævnet har efter votering i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1, og stk. 2, truffet 
afgørelse om at meddele dispensation til at opføre et åbent madpakkehus med toilet, hvor det eksiste-
rende træhus er placeret, da det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.  
 
Fredningsnævnet har efter kommunens udtalelse vurderet, at projektet ikke vil indebære forringe lse 
af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som Natura 2000 området 
er udpeget for. 
 
Dispensationen meddeles på følgende  
Vilkår 
 

 Det eksisterende træhus fjernes. 
 Madpakkehus udføres i en åben konstruktion med indbygget toiletrum. 
 Madpakkehus og toilet placeres på samme sted, som det eksisterende træhus, vist på neden-

stående kort. 
 Bygningen må maksimalt have en højde som det eksisterende træhus og må maksimalt have 

samme omfang med tillæg af toilethusets omfang. 
 Bygningen skal udføres i træ i naturfarve med tag i sort tagpap. 
 Viborg Kommune skal sørge for vedligeholdelse af bygningen.  
 Skraldespand og bord-bænkesæt skal placeres i tilknytning til huset. 
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Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-
genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en 
lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,  
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 

natur og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 
for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af 
klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digita le 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efter-
kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævne t, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-
ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

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

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebeta le 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses -
udkast i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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