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• Sikring a~ kalkø med vegetation af naturvidenskabelig
interesse.

Knudens sider må ikke opdyrkes eller udnyttes til græs-
ning eller høslagnihg - på knudens top og sider må der
~kke ske afgravning: eller påfyldning eller anlægges vej
eller trappe. På knudens top og sider og indenfor en af-
stand af 25 m fra dens fod må der ikke ske beplantning el-
ler bebyggelse eller anbringes skure, hæs og master,
skilte eller lignende, og eventuelle selvsåede træer
skal ~jernes.
Endvidere skal der opretholdes adgangsmulighed fra den "','
nord for 'arealet beliggende vej.
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OVERFhEDNINGSNÆVNETS KENDELSESPhOTOKOL.

År 1951, den 17. maj, afsagde overfredning8n~vnet på grundlag af
skriftlig votering følgende

k e n d e 18 e (\0'"37/Sl)

--I

i sagen vedrørende fredning af kCilk?lsn"Gasbjerg" 8yd for Hanstholm.
Den af fredningDn~vnet for Thisted amt den 15. d~cember 1948 afsagte

kendelse er sålydende:
"Ved skrivelse af 30' december 1947 bar Danmarks naturfredningsfore-

ning i henhold til naturfrednin~8lov0ns § l jfr. § 8 beeæret fredninessag
rejst med hensyn til kalkøen "Gasbjerg" i Tved sogn syd for Hanstholm.

Til støtte for sin anmodning om fredning har naturfredningsforenin-~ _en henvist til en af dens naturvidenskabelige udvalg afgivet erkl!'fring
af 22-10-1947, hvori bl.a. udtales, at sin nuv~rende form har bjerget
haft siden stenalderen, da det omgivende land var oversvømmet af havet,
og "Gasbjerg" ragode op af vandet som en ganske lille isoleret ø. Forhol-
det er alts~ aldeles som for Hanstholm og de øvrige opragende kalkknuder
i Thy og Hanherrederne, blot i langt mindre format.

"Gasbjerg"s mindre vindudsatte beliggenhed gør imidlertid, at den
vilde vegation, for hvis skyld det bør fredes, har et ganske andet præg
og et langt mere østdansk udseende hor end pa Hanstholm og de fleste
andre større knuder. Kun langt fra havet, på skr~nterne mellem Hunstrup
og Limfjorden, træffes der på en sådan høj k~ude lignende typer. Flere
steder her er de overordentligt smukt udviklet, i dimensioner og med varia-
tioner inden for hovedtypen, som "Gasbjorg" ikke kan præstere. De vender

emidlertid alle mod samme verdenshjørne. Det lille "Gasbjerg" gør det mu-
ligt ved en såre beskeden fredn"ing at sikre vogetationens hovedtyper på
skrænter mod alle vcrdenshjøTncr. I erkl~ringen udtales endvidere, at
stedets største værdi ligger i, at det giver muligheder for at sammenligne
vegetationen mod de forskellige verdenshjørner inden for et område, der
er så lille af udstrækning, at man tør gå ud fra, at årsagen til forskel-
lighederne så godt som udelukl{ende skal søges i den forskellige eksposi-
tion.

Naturfredningsforeningens naturvidenskabelige udvalg foreslår frednin-
gen gennemført på følgen(3 vilkår:
l) knudens sider må ikke opdyrkes eller udnyttes til gr~sning eller høslag-

ning.
2) på knudens top og sider må der ikke sko afgravning eller påfyldning

tit eller anl:ngges vej eller trappe. Kalke1'avning i kalkgraven i knudens
sydlige side, beliggende p1 matr. nr. )~, tilhørende CarlOhr. Kjær,



og i kalkgraven i knudens nordøstlige side, beliggende på matr. nr.
4f, tilhørende Harald Cilius Nielsen, skal være tilladt, dog således,

ttat denne kalkgravning udover de påg~ldende ejeres eget forbrug ikke må
overstige 200 m3 årlig for hver ojendom.
3) på knudens top og sider og inden for en afstand af 25 m fra dens fod

må der ikke ske beplantning eller bebyggelse eller anbringes skure,
hæs og master, skilte eller lignende, og eventuelle selvsåede tr~er
skal fjernes.

Dette forslag tiltrædes af
ningsrådet, dog at dette sidste
greb i den naturlige vegetation
optagning af planter med rod må
ningsrådet."

Under sagen er fremlagt Gt terr1:n-rids udvisende erænserne for det
t areal, der ønskes f11edet og heraf fremgår , at "Gasbj erg" dels ligger

ttpå Harald Cilius Nielsens ejendom matr. nr. 4f Ballerum by, Tved sogn,
nemlig med ca. 0,40 ha, og dels på Curl Chr. Kjærs ejendom matr. nr.
3a smst. med ca. 0,60 ha.

Fredningsnævnet, der hUl' besigtiget forholdene på stedet den
291 juli 1948, har holdt møde i plantørboligen i Tved klitplantage d. 29'
oktober 1948, til hvilket møde, foruden ejel~e af de pågældende ejendomme
og panthaverne i disse, har været indvarslot Danmarks naturfredningsfore-
ning, dennes lokalo afdeling for Thisted og omegn, Naturfredningsrådet,
Thisted amtsråd og sognerådet for Nors-Tved kommune.

Begge de interesserede lodsejere har protesteret mod fredningen,
idet de gør gældende, at denne vil være til ulempe for deres ejendomme.
De har intet haft at indvende mod begrænsningen af deres ret til at tage

.kalk fra "GasbjerglI, dog at Hår~;l.ldCilius Nielsen ønsker det tilladte
kvantum fastsat til 300 m3 årlig. I de 5 år, han har haft sin ejendom,
har han dog kun solgt ganske lidt kalk til andre. Begge de påg~ldende
lodsejere pAstår sig i tllf~lde af fredning tilkendt erstatning for den
ulempe fredning iøvrigt vil modføre for del'es ejendomme, i hvilken for-
bindelse de begge har oplY:Jtl at de hidtil har slået græs på skrænterne
af lIGasbjerg".

Forlig er forgævos prøvet.
]1redningsnævnet finder, at "Gasbjerg" på grund af dets ejendomme-

lighed og dets videnskabelige værdi bør fredes, således at knudens sider
ikke må opdyrkes eller udnyttes til græsning eller høslagning. Ethvert
indgreb i den naturlige vegetation er forbudt. Plukning af blomster
og optagning af planter med rod må kun ske efter tilladelse fra Natur-

ttfredningsrådct. På knudenn top og sider må dor ikke ske afgravning eller
påfyldning eller anlæggos vej eller trappe. Undtaget fra dette forbud
er kalkgravning i kalkgraven i knudens sydlige side på matr. nr. 3a,
tilhørende Carl Chr. Kjærl og i knlkgraven i knudens nordøstlige side
på matr. nr. 4f, tilhørende Harald Cilius Nielsen, dog at denne kalkgrav-

~.l@'l'

naturfredningsforeningen og naturfred-
ønsker tilføjet punkt l: "ethvert ind-
er forbudt. Plukning af blomster og
kun ske efter tilladelse fra naturfred-



.~
I~I' ning udover til de re:spektive ejeres eget forbrug ikke må overstige

200 ro3 årlig for hver ejendom. På knudens top og sider og indenfor en
~fstand af 25 m fra dens fod m~ der ikke ske beplantning eller bebyggel-

se eller anbringes skure, hæs og master, skilte eller lignende, og even-
tuelle selvsåede træer skalfjernes.

I erstatning for den pålagte fredning vil der være at till~gge
ejeren af matr. nr. 4f Ballerum by, Tved sogn, Harald Ctlius Nielsen
600 kr., og ejeren af matr. nr. 3a srnst. Carl Chr. Kj~r 700 kr., hvilke
beløb vil v~re at udrede med 2/3 uf statskassen og 1/3 af Thisted amts-
fond.

~, Da den ua påg~ldende ojendomme pBlagte fredning ikke skønnes at med-
føre nogtm væsen tlif; forringelse af pantesikkerhed.en, vil der ikke være
at till~gge panthaverne i ejendommene nogen andel i de fastsatte erstat-
ningssummer."e KendeIsens konklusion er sålydende:e II Kalkknuden "Gasbjergll, beliggende dels på matr. nr. 4f, Ballerum by,
Tved sogn, og dels på matr. nr. 3a srnst. fredes som foran n~rmere bestemt.

I erstatning for den pålngte fredning till~gges der ejeren af matr.
nr. 4f, Harald Cilius Nielsen, 600 kr. og ejeren af matr. nr. 38, Carl
Chr. Kjær, 700 kr., hvilke beløb udredes af statskassen mod 2/3 og af
Thisted amtsfond mod 1/3.

Påtaleretten till~gges Danmarks naturfrednine;sforening eller fred-
ningsnævnet for Thinted amtsradskreds."

Kendelsen er den 1. februar 1951 af fredningsn~vnet forelagt over-
fredningsnævnet i medfør fl.fnaturfredningslovens § 19, 3. stk.1_ Da ovc..,rfredningsnævnet kan til træde det i kendelsen anførte, vil
denne v~re at stadfæste, do~ nåledes, at erstatningsbeløbone forrentes

~ed 4% p.a. fra 15. december 1948, til betaling sker, og at crstatningerne
~ udredes med halvdelen Qf statskassen og halvdelen af Thisted amtsfond.

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet for ,Thisted amt den 15. december 1948 afsagte

kendelse vedrørende fredning af kalkøen "Gasbjerg" syd for Hanstholm stad-i
fæstes, dog således, a t erstatningsbeløbene forrentes med 4% p. a. fra .,'
15. december 1948t til betaling sker, og at erstatningerne udredes med
halvdelen af statskassen og halvdelen af Thisted amtsfond.

Carl Chr. Kjær har oplyst, at han har solgt matr. nr. 3a Ballerum by,
Tved sogn, til Andreas Langballe, og at køberen har krav på fredningser- ~
statningen.

,
II

Udskriftens rigtighed be-
kræf~. '-';:;,::;r-- .1

overfredningsnævnets sekretær I
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U d s k r i f t
af

forhandlingåprotokollen for fredningsnævnet for Thisted amtsrådskreds.
-0"0-0-

Å;r 1948 den~:- ~formiddag kl. 9 blev af fredningsnævnet
for Thisted amtsrådskreds 1

sag angående fredning af kalkøen ItGasbjerg"
i Tved sogn syd for Hanstholm

~afsagt sadan
k e n d e l s e :

Ved skrivelse af 30'december 1947 har Danmarks naturfrednings-
forening i henhold til naturfredningslovens § l jfr. § 8 begæret
fredningssag rejst med hensyn til kalkØen "Gasbjerg" 1 Tved sogn syd
for Hanstholm.

Til støtte for sin anmodning om fredning har naturfrednings-
foreningen henvist til en af dens naturlidenskabelige udvalg afgivet
erklæring af 22M10-1947, hvori bl.a. udtales, at sin nuværende form
har bjerget haft siden stenalderen, da det omgivende land var over-
svømmet af havet, og "Gasbjerg" ragede op af vandet som en gansk~
lille isoleret ø. Forholdet er altså aldeles som for Hanstholm og de J
øvrige opragende ka1kknuder i Thy og Hanherrederne, blot i langt ~
mindre format.

"Gasbjergsllmindre vindudsatte beliggenhed gø'rimidlertid, at
den vilde vegetation, for hvis skyld det bØr fredes, har et ganske
\nået præg og et langt mere Østdansk udseende her end på Hanstholm
og de fleste andre større knuder. Kun langt fra havet, på skræntern6
mellem Hunstrup og Limfjorden. træffes der på en sådan hØj knude l1~-



KORT>














	Forside
	Overfredningsnævnet 17-05-1951
	Kort
	Dispensationer 2014



