
01143.00

Afgørelser - Reg. nr.: ,01143.00

Fredningen' vedrører: Videslet

e Domme

Taksations kom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet 18-01-1964, 01-11-1948

11-07 -1961, 05-04-1948Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer



OVER FREDNINGSNÆVNET>



,
"(,

U D S K R T F T
af

OVERFREDNTNGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

(
År 1964, den 18. januar, afsagde overfredningsnævnet

( på grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende
k e n d e l s e

i sagen nr. 817/48 vedrørende fredning af nogle strandarealer
ved Videslet i Elling og Råbjerg sogne.

T den af fredningsnævnet for Hjørring ammrådskrads dan 11/7
1961 afsagte kendelse hedder det:

"Ved overfredningsnævnets kendelse af l. november 1948
stadfæstedes den af fredningsnævnet den 5. april s.å. afsagte
kendelse om fredning af et strand-klit- og hedeområde ved Vide-

(
(

slet ved Kattegat, stort ca. 12~5 ha, skyldsat under matr.nr.
35a Sørig ejerlav, Råbjerg sogn, og 7~ Napstjert by, EllingI

I

I
1,, ( sogn.

T juni 1958 blev fredningsnævnet underrettet om, at et
konsortium havde opkøbt store arealer syd og vest for det fre-
dede til opførelse af ca. 150 sommerhuse.

Efter indhentede udtalelser fra Danmarks Naturfrednings-
forening og Naturfredningsrådet fandt fredningsnævnet det her-
efter nødvendigt i medfør af naturfredningslovens § 16 at træffe

.',
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er vildt. uoer ørt og maleri ak •
Naturfredningsforeningens naturvidenskahelige Udvalg har

efter foretagen Besigtigelse ef AreAlet udtalt: at dette i naturvi-
denakehellg Henseende maa anses for aaa v~difuldt. et en Fredning
ef det er sær'deles ønskelig. Udvalget her herved anført. at: ItArealet:
pas et lille Omreade giver Usædvanligt gOde Muligheder for Studiet af
en hel Række Plantesamfund og dermed en stor,Mængde Planter og Dyr,
knyttet til disse samfund. Arealet rummer is~ forskellige Klit-
og Hedesamfund. men desuden langs B:ækken. o'ergennemska:r'erArealet
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Aar 1948. den 1.November. afsagØe Overfredninganæwnet
pa8 Grundlag af mundtlig OB skriftlig Votering følgende

K e n d e l s e
i Sagen Nr. 817/48' verlrørende Fredning ef nogle StrendereAler ved
Videslet i Elling og Raahjerg Sogne.

Den af Fredningsnævnet for Hj øt'ring Amtsraada}<reds
den 5.Apr1.1 1948 afsagte Kendeiae er saelydende:

"Paa Foreneldning ef Danmarks Neturfredningsforening
er der for Fredningsnævnet for Hjørring Amtsrasdskreds og de dermed
i Forbindelse stsaende KØbstæder rejst Sag angsaende Fredning af et
mellem Vejen Frederikshavn- !l! Skagen og Ketteget liggende Qmresde
ved Vides let.

• Naturfredningsforeningen har til Støtte fot' sin Hen-
vendelse anføt't. at hele Qmrasdet er Bsnske egenartet. Det bestaar
for en stor Del af Klitter. men ind mellem disse strækker sig Lyng-
hede. saa Klitterne pas sine Steder naar mellem 300-500 m ind i Landet
Det er herved de bredeste Klitter Syd for Hulsig station. Hele Arealet
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fra Vest til øst, flere forskellige Eng- og Rørsump-samfund. Arealet
indeholder - en miniature - en stor Del Ve~etationstvper, der ellers
findes ved Jyllands Vestkyst, men som det der ikke vil være muligt
paa noget sted at studere indenfor et snæwert Omraade. Arealet kan
derfor siges at være et Skoleeksempel pas Klit- og Hedevegetation.
Til Illustration ef dette kan anføres de Vegetationsbælter, som passe-
res fra Stranden og indefter til Heden.

l. Forklit med Strandkvik
2. Yderste Kl1trække, Hjelme og Marehalm
,. Nord-Sydgaaende Lavning Hjelme- Rød svingel
4. Næst yderste Klitrække. Hjelme- RØd svingel- Mosser
5. Nord-Sydgsaende Lavning. Grønsværklit med en Del Moss~.
6. Lav Klitvold. sandskægvegetation. Grønsværklit med

meget Mos og Lav
7. Strandmark eller Klithede. Indlandsklitter med

graa Klit (Lavheder).
Undersøgelser over Jordbundens Surhedsgrad paa stedet

viser, at den jævnt tiltager fra Bælte 1-7. Dette interessante Forhold,
der har Betydning for Forstaaelsen ef Klittens Tllg~on1ne og
Kl1thededantll:llsen,kflnhel' rlemonstr6res illrlenfortJt ror'holdsvi,e "'.-
lille Ornreede. Ved Vesterhavet optræder levbevoksede "graa" tUtter
og Klitheder ofte fm'st ret langt - indtil flere Kilometer - fra Havet.

Det maa fremhæves, at der i det indre af det til Fred-
ning udsete Areal er udviklet særdeles smalle Klitlavninger, hvor man,
men faa skridt kan gaa fra den hvide Klits ret tørr~ Bund til fugtig
Klithede (med baltisk Siv og Soldug) og til Vegetation, der om Vin-
teren er konstant, om SOmmeren periodisk venddækket."

Naturfredningsraedet har i Skrivelse ef l2.December
1947 udtalt, at det m~a anse FredninB9n for ønskelig, dels under Hen-
syn til lokale Ønsker, dels fordi AreAlet er af VeE!'dlsom Unt'tervis-
nings~bjekt for Universitetets bioloBiske Kursus, der sædvanlig af-
holdes i Frederikshavn hver Sommer.

Med Hensyn til Omraadet for Fredningen har der været
ført en nel Forhandlinger mellem Neturfrednlngsforenlngen og dens
lokale Repræsentanter, og der er sluttelig stillet Forslag om et
frede Arealerne Matr.Nr. 7a og 8a Napstjert, Elling Sogn, og Matr.Nr.
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35a Knasnorg, Sø.ri~_Ejerlav, ReRbjerg Sogn, saaledes et disse Matr.
Nr. fredes i en Afstand af 500 m fra den uhevoksede strendhred.

NaturfredningsforeninBen har med Hensyn til Fredningens
Indhold bemærket, at disse i alt væsentlig bør gae ud paa Friholdelse
for Bebyggelse og yderligere Beplantning semt Adgang for Publikum med
Ret til Ophold og Badning.

NattJrfredningsnævnet, der har be sigtiget Aree let, finder,
at dette paf'!Grund af dets egenartede Skønhed og store nattJrviden-
skabelige Interesse bør bevares for Eftertiden i dets nuv~ende Til-
stand og d erfor b ør frede s•

Naturfredningsnævnet har ført Forhandlinger med Ejeren
ef det ~; ~;t nævnte Areal, Fru Marie Kirst.ine Olesen, ved dennes Mand,
Kristian Olesen, og denne har, efter at være gjort bekendt med det af
Naturfredningsforeningen anførte, ikke protesteret mod Fredningen,
men har i Erstatning for denne forlangt et BelØb af 2000 Kr. Saafremt
han faar Tilladelse til at hugge Marehalm til eget Brug nedsætt.er han
sit Erstatningskrav til 1800 Kr. I denne Forbindelse her han anført,
at alle hans Bygninger er tækket med Marehalm, og at Marehalmen paa
Arealet vil gaa bort, hvis den ikke hvert sndet Aar bliver hugget.

Det bem~kes, at Frederi~shavns og omegns sparekasse, der
er Panthaver i Ejendommen, har erklæret, at den ikke ønsker extraordi-
nft"t.Afdrag paa Pantegælden som Følge ef Fredningen. Ejeren har erklæ-
ret intet et have imod, at Erstatningen fuldtud afdreges paR det pea
Ejendommen hæftede seneringslaan til Statskassen.

Nævnet bestemmer herefter, at den Del af Matr.Nr. 7a og
8a Napstjert By, Elling -Sogn, og Matr.Nr. 35a Sørig Ejerlav, Raabjerg
Sogn, der lig~er indenfor den med rød Linie paa det under Sagen som
Bilag K fremlagte Kort 1:4000 angivne Gr'ænse, og som tllhØ'r'erFru Mar-
rie Yirstine Olesen, vil v~e at frede sasledes, et der peslægges
Areglet følgende Servitut, idet bemrer-kes,at de paegældende Matr.Nr.
vil v~e at udstykke og særlig matrikulere.

Tilstanden paa Arealet maa ikke forandres. men Arealet
skel henligge paB semme Maade som hidtil.

Arealet mae som FØlge heraf ikke yderligere oPdyrke s
eller beplantes, ligesom det ikke mae bebY6ges. Den paa Arenlet
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værende naturlige Vegetation sksl bevares som saadan. Ejeren skal dog
have Ret til Afhugning af Marehalm til eget Brug. Der mae ikke paa
Arealet foretages Gravning af sten, Grue, send og Ler. Egentl1.g Af-
gravning eller Paefyldning af det naturli86 Jordsmon eller Henkastning
af Affald herpaa maa ikke finde Sted. De for Kreaturer og F8sregræs-
ning nØdvendige Hegn mea opføres. Der mae ikke pes Arealet anbringes
Master, Boder, skure eller andre Indretninger, der ken virke skæm-
mende. Ejeren har iøvrigt Ret til at ben~tte Arealet paa semme MAade
og i samme Omfang som hidtil, dog mae der overhovedet ikke udøves
Jegt eller foretages Indsamling af Æg pea AreAlet.

Der tillæeges Almenheden Adgang til Arealet ad eksiste-
rende Vej og Ret til at færdes til Fods og til at opholde sig paa Are-
alet, ligesom Badning fra Areelet er tilladt. Der maa ikke dannes nye
Stier og Teltslagning, KamperinB og Bealtænding er ikke tilladt.
Løse Hunde msa ikke medtages. Al Færdsel og Ophold paa AreAlet skal ske
under Iagttagelse ef· de ordensregler. som Fre(~ningsnævnet maatte fore-
skrive. Maatte det vise sig nØdvendigt til BevoksningenS Bevarelse eller
af andre Grunde, kan Nævnet helt eller delvis forpyde F~dsel eller

ephold paa Dele af Arealet.
paataleret her Fredningsnævnet for Hjørring Amtsrsads-

kreds og Danmarks Naturfrec1ning-sforening, hver for sig eller i Forening.
l Erstatning til Ejerinden, Fru Marie Kirstine Olesen

udbetales 1800 Kr.
Den fastsatte Erstatning vil være at udrede med Halvdelen

ef statskassen og Halvdelen ef Hjørring Amtsfond."
Konklusionen er saalydende:
"Den Del af Matr.Nr. 7s og 8a Napstjert By, Elling

Sogn, og Matr.Nr. 35s Sørig Ejerlav, Raebjerg Sogn, der tilhører Fru
Marie Kirstine Olesen. og som er beliggende ved stranden ved Videslet,
alt saaledes som engivet pas det under sagen fremlagte Kort, hvor
det fredede Areal er ~ndrammet med rød Linie, bør fredes som foran

nærmere bø stemt.
paataleret her Naturfredningsnævnet for Hjørring Amtsrsade

kreds og DanmarkS NaturfredningsforeninB, hvor for sig eller i Forening.
I Erstatning for Fredningen betales 1800 Kr., der udre-

des med Balvdelen af Statskassen og l'slvdelen af Hjørring Amtsfond.
lt
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sa~en er forelagt Overfredningsnævnet i Medfør ef Natur-
fre~ningslovens § 19. 2.Stk.

Overfredningsnævnet her den l3.August 1948 besigtiget
de fredede Arealer og forhandlet med de i Sagen interesserede.

Overfredningsnævnet kan tiltræde det i Kendelsen 8nf~te,
idet men dog finder Anledning til udtrykkelig at udtale. at Aeens
(Bækkens) naturlige LØb ikke maa reBuleres. rørlægges eller paa anden
Meade forandres. ~ed denne Tilføjelse vil Kendelsen v~e· at stad-
fæste.

T h i b e s t e m m e s:
Den af Fredningsnævnet for Hjørring Amtsraadskreds nen 5.

April 1948 afsagte Kendelse vedr~ende Fredning ef nogle strandareAler
ved Videslet i Elling og Rsebjerg Sogne stedfæstes med den ovenfor
angivne Tilføjelse.

Et Kort beteBnet med Bila~ K. visende Grænserne for det
fredede Areal er vedhæftet n~værende Kendelse.

r Erstatning tillægges der Ejertnden, Fru Marie Kirsti-
ne Olesen 1800 Kr •• der vil være at udbetele til St.atskassen som Pant-
haver i Ejendommen for et GældssaneringBlaan imod Afskrivning af Be-
lØbet pas Pantebrevet.

P.O.V.
Poul Andersen.
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Hjørring Amt.

K e n d e l s e afsagt den 5.April 1948.

Paa Foranledning af Danmarks Naturfredningsforening er
der for Fredningsnævnet for Hjørring Amtsraadskrede og de dermed
i Forbindelse staaende Købstæder rejst Sag angaende Fredning af et
mellem Vejen Frederikshavn-Skagen og Kattegat liggende Omraade ved
Videslet. . ,....

Naturfredningsforeningen har til Støtte for sin Henvendelse
anført, at hele Omraadet er ganske egenartet. Det bestaar for en P*or

l

Del af Klitter, men ind mellem disse strækker sig Lynghede, saa Klit-
terne paa sine Steder naar mellem 300-500 m ind i Landet. Det er
herVed de bredeste Klitter Syd for Hulsig Station. Hele Arealet er
vildt, uberørt og malerisk.

Naturfredningsforeningens naturvidenskabelige Udvalg har
l)

efter foretagen Besigtigelse af Arealet udtalt; at dette i naturvi-
denskabelig Henseende maa anses for saa værdifuldt, at en'Fredning
af det er særdeles ønskelig. Udvalget har herved anført, at II Area-

I
let paa et lille Omraade giver usædvanligt gode Muligheder for Stu-
diet af en hel Række Plantesamfund og dermed en stor Mængde Planter
og Dyr, knyttet til disse Samfund. Arealet rummer især forske11ig(~~
Klit-og Hedesamfund, men desuden langs Bækken, der gennemskære r

" ,
vArealet fra ~est til øst, flere forskeligge Eng-ogRørsump-Samfund.

Arealet indeholder - en miniature - en stor Del Vegetationstyper,
der ellers findes ved Jyllands Vestkyst, men som det ikke vil være
muligt taa noget Sted at studere indenfor et snævert Omraade. Area-
let kan derfor siges at være et Skoleeksempel paa Klit-og Hedevege-
tation. Til Illustration af dette kan anføres de Vegetationsbælter,
som passeres fra Stranden og indefter til Heden.

Forklit med Strandkvik
Yderste Klitrække, Hjelme og Marehalm
Nord-Sydgaaende Lavning Hjelme-Rød Svingel~-.,.
Næst yderste Klitrække. Hjelme - Rød Svingel - ~BserLav Klitvold, Sandskvægvegetation.Grønsværk1it ~ed
meget Mos og Lav.

'5. Nord-Sydgaaende Lavning, Grønsværklit med en Del MOsser.
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7. Strandmark eller Klithede. Indlandsklitter med graa Klit
( Lavheder ).
Undersøgelser over Jordbundens Surhedsgrad paa Stedet

viser, at den jævnt tiltager fra Bælte l - 7. Dette interessante
Forhold, der ~ar Betydning for Forstaaelsen af Klittens Tilgro-

I

ning og Klithededannelsen, kan her demonstreres indenfor et for-
holdsvis lille Omraade. Ved Vesterhavet optræder lavbevoksede " graa'
Klitter og Klitheder ofte først ret langt - indtil flere Kilometer
fra Havet.

Det maa fremhæves, at der i"det indre af det til Fred-
ning udsete Areal er udviklet særdeles smalle Klitlavninger, hvor
man med faa Skridt kan gaa fra den hvide KIits ret tørre Bund t

fugtig Klithede ( med baltisk Siv og Soldug ),og til Vegetation,
der om Vinteren er konstant, om Sommeren periodisk vanddækket.

Naturfredningsraadet har i Skrivelse af 12. December
1947 udtalt, at det maa anse~ Fredningen. for ønskelig, dels under
Hensyn til lokale Ønsker, dels fordi Arealet er af Værdi som Under-
visningsobjekt for Universitetets biologiske Kursus, der sædvanlig,
afholdes i Frederikshavn hver Sommer.'

Med Hensyn til Omraådet for Fredningen, har der været~
ført en Del Forhandlinger mellem Naturfredningsforeningen og dens
lokale Repræsentanter, og der er sluttelig stillet Forslag om at
frede Arealerne Matr.Nr. 7 !! og 8..,!Napstjert , E1lj.ng Sogn, og
Matr.Nr.35 !!- Knasborg,Sørig Ejerlav, Raabjerg Sogn, saaledes a~
disse Matr.Nr. findes i en Afstand af 500 m fra den ubevoksede
Strandbred.

Naturfredningsforeningen har med Hensyn til Fredningens
Indhold bemærket, at disse i alt væsentligt bør gaa ud paa frihol-
delse for Bebyggelse og yderligere Beplantning samt Adgang for
Publikum med Ret til Ophold og Badning.

Naturfredningsnævnet, der har besigtiget Arealet, finder,
at dette paa Grund af dets egenartede Skønhed og store naturviden-
skabelige Interesse bør bevares for Eftertiden i dets nu~ærende

,
Tilstand og derfor bør fredes.

Naturfredningsnævnet har ført Forhandlinger med Ejeren



af det nævnet Areal, Fru Marie Kirstine Olesen, ved dennes Mand,

... <.

Kristian Olesen, og denne har, efter at være gjort bekendt med
det af Naturfredningsforeningen anførte, ikke protesteret mod
Fredningen, men har i Erstatning for denne forlangt et Beløb af
2000 Kr. Saafremt han faar Tilladelse til at hugge Marehalm til
eget Brug nedsætter han sit Erstatningskrav til 1800 Kr. I denne
Forbindelse har han anført, at alle hans Bygninger er tækket med
Marehalm, og at Marehalmen paa Arealet vil,gaa bort, hvis den
ikke hvert andet Aar bliver hugget.

Det bemærkes, at Frederikshavns og Omegns Sparekasse
~er er Panthaver i Ejendommen, har erklæret, at den ikke ønsker
extraordinært Afdrag paa Pantegælden som Følge af Fredningen.
Ejeren har erklæret intet at have imod, at Erstatningen fuldtud
afdrages paa det paa' Ejendommen hæftende Saneringslaan til Stats-
kassen.

Nævnet bestemmer herefter, at den Del af Matr.Nr. 7 ~
og 8 ~ Napstjert By, Elling Sogn, og Matr. Nr. 35 ~ S~rig Ejer-
lav, Raabjerg Sogn,der ligger indenfor den med rød Li~ie paa det
under Sagen som Bilag K fremlagte Kort l ': 4000 angivne Grænse,
og-som tilhører Fru Marie Kirstine Olesen, vil være at frede

,saaledes, at der paalægges Arealet følgende Servitut, idet be-
mærkes, at de paagældende Matr.Nr. vil være at udstykke og særlig. .

matrikulere.
Tilstanden paa Arealet maa ikke forandres, men Arealet

skal henligge paa samme Maade som hidtil •
.Arealet maa som Følge heraf ikke yderligere opdyrkes

eller beplantes, ligesom det ikke maa bebygges. Den paa Arealet
værende naturlige Vegetation skal bevares som asadan.Ejeren skal
dog have Ret til Afhugning af Marehalm til eget Brug. Der maa
ikke paa Arealet foretages Gravning af Sten, Grus, Sand og Ler.
Egentlig Afgravning eller Paafyldning af det naturlige Jordsmon
eller Henkastning af Affald herpaa maa ikke finde Sted.

De for Kreaturer og Faaregræsning nødvendige Hegn ma~ opføres.



I

Der maa ikke paa Arealet anbringes Master, Boder, Skure eller
andre Indretninger, der kan virke skæmmende. Ejeren har iøvrigt
Ret til at benytte Arealet paa samme Maade og i samme Omfang
som hidtil, dog mas der overhovedet ikke udøves Jagt eller fore-
tages Indsaml1~g af Æg paa Arealet.

Der tillægges Almenheden Adgang til Arealet ad eksi-
sterende Vej og Ret til at færdes til Fods og til at opholde sig
paa Arealet, ligesom Badning fra Arealet er tilladt. Der maa ikke
dannes nye Stier, og Teltslagning, Kampering og Baaltænding er i~ke

\

tilladt. Løse HUnde maa ikke medtages. Al Færdsel og Ophold paa
Arealet skal ske under Iagttagelse af de Ordensregler, som Fred-

-'.ningsnævnet måatte foreskrive. Maatte det vise sig nødvendigt t.
Bevoksningens Bevarelse eller af andre Grunde, kan Nævnet helt ellel
delvis forbyde Færdsel eller Ophold paa Dele af Arealet.

Paataleret har Fredningsnævnet for Hjørring Amtsraads-
kreds og Danmarks Naturfredningsforening, hver for sig eller i
Forening.

I Erstatning til Ejerinden, Fru Marie Kirstine Olesen
udbetales '1800 Kr.

Den fastsatte Erstatning vil være at udrede med Halvf·.......'"'
delen af Statskassen og Halvdelen af Hjørring Amtsfond.

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

/

.......
!

Den Del ~f,Matr.Nr. 7a og 8a Napstjert By, Elling Soen,
J,."

og Matr.Nr. 35 a Sø~g Ejerlav, .Raabjerg Sogn, der tilhører FrL
Marie Kirstine Olesen og som er beliggende ved Stranden ved Vide-
slet, alt saaledes som angivet paa det under Sagen fremlagte Kort,
hvor det fredede Areal er indrammet med rød Linie,bør fredes som
foran nærmere bestemt.

Paataleret har Naturfredningsnævnet for Hjørring Amts-
raadskreds og Danmarks Naturfredningsforening, hver for ,sig eller
i Forening.

I Erstatning for Fredningen betales 1800 Kr., der ud-
redes med Halvdelen af Statskassen og Halvdelen af Hjirring Amts-

fond.
Stabæk, den 21/3-1948. Aalbæk den 23/3-1948.

A.Hjortlund.
Chr. Pedersen.

S.K.nudsen.
Karsten.

ItJ
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