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Areal, Ca. 61 ha
indsande.

Fredet Overfredningsnævnets kendelse af 3/1 1951.

Form&1 Bevarelse af indsande.•

Fcnr. 27. J, nr. 118-14-689-68,

••
Indhold Status quo. Offentlig adgang til matr. nr.

46~. Selvsået opvækst kan fjernes af det
offentlige.

Matr. nr. 42f.43b. 460 Kronheden,

Ejer. Privat.

Pdtaleret Naturfredningsrådet og Predningsnævnet.

•
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1/
l Aar 1951, den 3. januar, afsagde overfredningsn~vnet paa grundlag
I \.A
II ~af mundtlig og skriftlig votering følgende
t kendelse
I'e i sagen nr. 898/49 vedrørende fredning af "Thorsted Sande" i Thorsted

sogn.
: .. Den af fredningsn~vnet for hingkøbing amtGraadskred~ den 20. april

1949 afsaLte kendelse er saalydende:
(

"Omtr'ent 2 km nord for Thorsted i Ringkøbing amt og knapt '/2 km
nordøst for kommunevejen Ulfborg-Thorsted findes et areal, af størrelse
en kvadratkilometer, bestaaende af indlandsklitter, kaldet Store Sande
eller Thorsted Sande, paa vedhæftede kort omr'ammet med blaat. Den østlige
halvdel heraf, matr. nr. 4·2f og 43b Kronheden, Thorsted oogn, tilhører
fabrikant Harry Løhr, København, medens den vestlige, matr. nr. 46c, til-
hører brødrene Harald og Axel Asmussen, ·henholdsvis Staby og Rindum.

~~d øst gr~nser Thorsted Sande op til Kronhcden, hvor der paa dette sted
findes høj, ældre plantage. Mod syd og vest afgr~nses Thorsted Sande
af matr. nr. l6b og llh, Kronhedcn, Thorsted sogn, delviet Kirkesande
kQldet, tilhørende a/s Klausie plantage. Fan den vestlige del af dette
areal findes ligeledes ~ldre plantage i mods~tning til ~cn sydlige del,
hV01' der i det v1lsentlige kun findes lav nyplp:ntning. Sognevejen Filsø-

~huse-Nr. Espe gettskærer den nordv8stligste del af matr. nr. 46c (brd.
Asmussens grund), oe herfra har man et vist, omend begr~nset udsyn
over Thorsted Sande. Andre offentligheden tilg~ngelige veje hertil

\4Jn~es ikke, hvorimod der fra den tidligere omtalte kommunevej Ulfborg-
Thorsted. er god mulighed for at overse en v'Esentlig del af Thorsted Sande,
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idet don lige omtalte nyplantning paa arealet mellem vejen og sandene
er saa lav, at udsynet endnu ikke hindres.

N~rværendo sag er indbragt for n~vnet ved Danmarkn Naturfrednings-
forenings skrivelse af 19/2 1948. Det bemærkes heri bl.n., at Danmarks
Nnturfredningsforenings naturvidenskabelige udvalg meget kan anbefale
en fredning "af dette s~.takaldteIndsande, hvoraf der i landet efterhaan-
den kun findes ganske faa, efter ~t de fleste er blevet tilpl~ntede m.m." I

Naturfredningsforeningen tilføjer, at den ganske har kunnet tilslutte l
sig et af den lokale fredningskomite for Ringkøbing amt fremsat forslag.
Dette forslag er indeholdt i komiteens skrivelse nf 29/11 1947 til Dan-
marks Naturfredningsforening. Idet panny henvises til det vedhæftede
kort, oi teres et uddrag af n;13vnteskri velse: "Komiteen har besigtiget
arealerne, og man er enige om at foreslaa det med en rød skygge indkred-
sede areal fredet, saaledes at tilplantning ikke foretages udover, hvad
der allerede har fundet sted. Matr. nr. 460 er fri for bevoksning bort-
set fra spredte, selvsaaede skovfyr. Paa matr. nr. 42f og 43b er den
nordligste fjerdedel i de sidste aer blevet tilplantet, og plantnings-
arbejdet forts~ttes i øjeblikket. A/S Clausie Plantages arealer er belagt
med fredskovspligt, men af det indrammede areal er kun højst 50% beplan-
tet, og en yderligere tilplantning vil i nogen grad forringe udsynet
til indlandsklitterne, der væsentligst er beliggende paa matr. nr. 46c,
42f og 43b.

Skulde det frembyde særlige vanskeligheder med at fan gennemført
fredningen paa A/S Clausie Plantages arealer, kan mun seeund~rt foreslaa,
at fredningen alene omfatter det indkredsede blan areal, der omfatter
det mest værdifulde af terr:enet."

Ved et paa aastedet den 10/4 1948 afholdt møde har n~vnet besigt i-

get forholdene samt forhandlet med grundejerne. Medens fabrikant Løhr
stillede sig absolut afvisende overfor enhver form for fredning, erklæ-

_ rede de øvriGe grundejere, at de ikke paa davllrende ti.d.spunktønskede
at tage stilling hertil.

Den faktiske fremstilling af forholdene, som de beskrives i den
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lokale fredningskomite's ovenfor omtalte skrivelse af 29/11 1947 blev
bekr~ftet, med den modification, at den nordligste 3/4 af fabr'ikant
LøhI'S grund var beplantet, eller beplantning ved gravnine af huller
og lignende forberedt. I den sydlige del af dette areal havde Løhr end-
videre ladet opf0re et efter omcivolserne smukt afpasset sommerhus.

Da Løhr under aastedsforretningen tilkendegav, at han agtede
snarest at beplante den sidste 1/4, altsaa den sydlig$te dol af sin
grund, og da han endvidere oplyste, at han havde fork0b:=n'ettil nabo-
erunden (brd. Asmussens grund), som han, naar købet V~r gennemført,
ligeledes agtede at beplante, afsagde n~vnet samme' dag kendelse i med-
f0r af naturfredningslovens § 9 stk. 2, hvorved det pnalngdes Løhr ind-
til videre at stille beplantningen og forberedelsen hertil i boro pua
hele den ham tilhørende grund syd for en linie trukket 0st-vest eennem
hano nævnte sommerhus (paa kortet markeret med tallene 7-8).

N~vnet har forelagt sagen for naturfredningsraadct, der i skrivel-
se af 9/9 1948 har udtalt, at randet har besigtiget arealet. Det hedder
heri bl.a. følgende: Ustoresande er formentlig den mest imponerende og
bedst udviklede af vore jydske Indsande og maa botegnes som værende

•af betydel~g geologisk V~rdi som Demonstrationsobjekt. I Betragtning af,
at Beplantningsforholdene nu er anderledes end Manlebora.nb1adets (1917)
Udvisende, særlig er et stort Areal øst for Matr. Nr. 43b beplantet med
allerede veludviklet Bj~rgfyr, mna den lokale Fredningokomite's Afgræns-
ning siges at ~re særdeles vclvnlgt baade fra et geologi~k og landska-
beligt Synspunkt.

Den øjeblikkelige Trusel er Fabrikant Løhrs Tilplantning af 42f
og 43b, af hvilke den nordligste Fjerdedel indtil eller lidt Syd for
det sandprikkede Areals Grænse, allerede er beplantet med indtil l m
høje Planter; Syd derfor er der et nyt Bælte (manske paa ca. 100 m
brodde) med ganske frisk Tilplantning. Desuden er Hr. Løhr igang med at
forberede Brand- og Læb~lter omkrine sit Hus. Fra geologisk Synspunkt
man man som Minimumsfordring bestemt forlange status quo opretholdt og
al yderligere Tilplantning - ogsaa den forberedte - standset, Matr. nr.



Itt 46c bliver afcjort Tyngdepunktet i den kommende Frednins, og her er der
heIdievis inGcn Skade sket endnu. Dog bør Fredningsmyn~ighederne ogsau
her v~re paa sin Post, idet Hr. Løhr omtaler Omr~ndet, som om han alle-
rede ejede dot, idet han henviser til en Forkøbsret, Dom han har sikret
sib hos Brødrene Asmussen.

I Nordenden af Ma.tr. Nr. 16b og mf-lllskeogsar.J.llh er der et Blllte
,e med frisk Tilplantning (.A/S Clausie Plantage); alligevel bør det store

anbne Parti ~f llh og 16b samt Stykket Vest herfor over til den offent-
lige Vej medtages under Fredningen, selvom Indlandskli.ttGrne hor er
vEsentlig lavere, og der er færre anbne Vindbrud; af Hensyn til den land-
sk<:LboltgeHelhedsvirkning er ArAalet alligevel særdeles betydninesfuldt.
Den naturlicste Afgrænsning bliver da sikkert den af den lokale Komite
(~ivne med en status quo-Fredning ogsaa omfD.ttende de allerede tilplantede I

Arealer: Kirkesande og Bæltet øst for og op til Ulfborg-Thorsted Vejen.
Alt i alt kan Fredningsforsl2get fra geologisk Synspunkt stærkt an-

bef~les for hele det med rødt omrammede Areal. Al Nyplantning bør stand-
ses øjeblikkelig. Kun Læbælter af Løvbuske eller - træer omkring Fabri-

'~I kant Løhrs Hus bør fremtidig tillades plantet. Efter Afdrivning bør der
fremtidig ikke tillades ny Plantning paa de nu tilplantede Dele af A/S

1~4t Clausie Plantage og Fabrikant Løhrs arealer under Frednincen. Dog bør
det nyplantede Bælte i Nordranden af llh og 16b straks ryddes. Det Bnl te, I

der her vokser op, vil nemlig blive yderst ødel~ggende for det landskabe-
lige Helhedsbillede. Udstykning eller Opførelse af flere Sommerhuse
paa det fredede Omraade bør ikke tillades. Alt for store M~ngder af
selvsaaet Bj:ergfyr b"r fremtidig fjernes pan Ejernes Bekostning."

Den 30/11 1948 afholdtes yderligere en aastedsforrctning, hvor
p~rterne panny hnvde lejlighed til at udtale sig.

Harald Asmussen oplyste, at hun og broderen i aarene før kris~n
havde k~bt matr. nr. 460 for 15 kr. pr. td. land. Det drejer sig om

e ca. 100 tdr., som de havde tænkt at anvende til biavl. FabrikJ.nt Løhl',
der har faaet mundtligt 10fte om forkøbsret, har tilbudt ca. 60 kr. pr.
td. land. Asmussen vil herefter mene, at han og broderen i tilf~ld~ af,
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at fredningen gennemføres, vil paastaa sig tilkendt i erstatning 80 kr.
pr. td.

Fabrikant Løhr og repr:I!sentanten for a/s Klausie Ra.ntage forbeholdt I

sig at fremsætte en skriftlig redegørelse.
r tilslutning hertil har fabrikant Løhrs sagfører i skrivelse af

23/11 1948 foruden at fastholde protesten mod fredningen bl.a. oplyst
følgende:

Omkring 1942-44 købte Løhr matr. nr. 42f og 43b, idet han samtidig
sikrede sig forkøbsret til brødrene Asmussens grund. Omhyggelige under-
søgelser af jordbundsforholdene bekræftede Løhrs formodning om, at
stedet var egnet til at skabe en løvskov, hvorefter han paa grunden har
ladet plante over 200.000 tr~er, baade naaletr~er oe løvtræer, alle af
høj kvalitet, men dog saaledes, at løvtr~sbeplantningcn er den v~sent-

,ligets. Arbejdet hermed er ledet efter videnskabelig forstm~ssigt aner-
kendte principper. Paaoden her nævnte maade pa~staas, at der tilføres
samfundet en værdi, der langt overgaar væ:t'dienaf arealet, underlagt en
fredning, ikke mindst fordi den fremtr~ngende lyng og de selvsaaede
bjergfyr uden tvivl vil bidrage deres til varigt at :endre den karakteri-
stiske natur, saaledes at denne inden l~nge vil frembyde karakteren af
en fyrreplantage, altsaa en skov med lidet værdifulde tr~er.

I en skrivelse af 23/11 1948 udtaler skovridder Løfting, Statens
forstlige Forsøgsvæsen i anledning af sagen bl.a. følgende: "De omfat-
tende Forsøgsplnntninger med løvf:eldende, jordbund~forbedrende Træarter,
som Fabriknnt H. Løhr med stor Offervilje og Dristighed søger gennemf0rt
paa sin Ejendom, bærer Pr~g af, at Ejeren er i Bosiddelse af Forkundska-
ber, som kan gøre de fleste Foretm~nd til Skamme. r deres ganske uorto-
dokse men vel gennemtænkte Sammensætning er disse Plantninger af stor
forstlig og forstbotani.sk Interesse, samtidig med at den Skovtype, der
skabes, vil blive af den største landskabelige Skønhed."
..•••••• "Paa almindelig mager, dansk Hedejord vilde jeg være bet~nkelig
v~d at anlægge st~rre Kulturer af denne Art, men efter at jeg har set
de meget omfattende Jordbundsundersøgelser, som viser, at det næsten
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overalt vil være muligt for Trærødder at naa igennem det pnaføgne Sand-
el lag til dybereliggende lerholdige Jordlag, føler jeg mig overbevist om,

at der her er ved at blive skabt en sund, levedygtig Blandingsskov af
Løvtræ og Lærk, som til sin Tid vil blive enestaaende i vort Land og
anerkendt af enhver Naturelsker. De meget barske Vindforhold vil utvivl-
somt skade Bevoksningerne en Del, og det vil derfor være ønsk~ligt, at
.Plantningerne udvides saa meGet som muligt; under denne Foruds~tning
vil jeg finde det meeet uheldigt, om de tilgrænsende - iøvrigt meget
smukke Indsande - bliver naturfredede, dels kan der findes omtrent
tilsvarende Arealer (mindre egnede til Plantning) pas Statens Arealer,
dels vil disse Sande tilsynclQdende ret hurtigt ændre Karakter og blive
tilgroede."

Endelig har L~hrs sagfører i skrivelse af 13/12 1948 bl.a. meddelt,
at Lahr intet har at erindre mod, at erstatningsprisen pr. td. land
ubeplantet hede fasts~ttes til 80 kr. Skrivelsen indeholder fortsat
protest mod Fredningen.

A/S Klausie Plantage har i skrivelse af 16/2 d.a. ligeledes prote-
ateret mod fredningen, ikke blot som denne er foreslaaot af naturfred-
ningsraadet, nemlig som omfattende hele det med r~dt indrammede areal
jfr. kortet, men ogsaa mod fredningen af det mindre ~real af Klausie
Plantago, pan kortet mQrkeret nf tallene 3-4-5-6, hvilket areal, som
tidligere anf0rt, er beplantet med gnnsko lave naalotræcr. Aktieselska-
bet har i denne forbindelse anført, at dette aabne felt pua grund af
vinden i høj grad ville være skadeligt for de tilst~dende plantager. ,I

(:!rstatninckræves 100 kr. pr. td. land som erstating for de planter,
der ved fredningens gennemførelse gaar tabt.

Jm afoluttende aastedsforrotning, til hvilken a/s Klausic Plantage
var indvarslet, for at forlie endnu engang kunne fors0ges, er foretaeet
den 15/3 1949.- Forlig har været forgTves.

Da Thorsted Sande er et særpræget, overordentligt smukt landskab,
de!' foruden sine skønhedsværdier maE.!.antages at rumme v:erdier af e;eolo-
gisk art, skr"nner n:nvnet, at bevarelsen af Thorsted Sande bør sikres
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almenheden og efterverdenen, hvorfor den begærte fredninG findes at
burde fremmes, dog at fredningsomraadets gr'.Bnseraf hensyn til de med
fredningens gennemf~relse forbundne omkostninger skønnes at burde
begr~nses til at omfatte dels de pan det vedh~ftede kort af tallene
1-2-3-6-9-8-7 markerede are~ler, og dels det af tallene 3-10-5-6 paa

kortet afgrænsede a.real tilhørende a/s Klausie Plantage, dette sidste
areal for derved at sikre u~synet over og adgangen til de øvrige area-
ler fra eyd. Arealet 6-7-8-9 har det amtsrHadsvalgte medlem af nævnet
ønsket undtaget fra fredningen.

De saaledes fredede arealer vil i forn3dent omfang ved n~vnets
foranstaltning v~re at opmuale og afm~rke.

De fredede arealer bør bevares i naturtilstand oe ingensinde be-
plantes, bebygges eller opdyrkes, afbrnnding af lyne, sk~ring af lyng-
torv, grusgravning m.v. er ikke tilladt. Rejsning af boder og andre
sk~mmende indretninger samt anl~g af veje forbydes, dog skal det være
a/s Klausie Plantage og senere ejere af matr. nr. l6b og llh Kronhcden,
Thorsted SOh'll, tilladt at benytte en almindelig hedevej tværs over area- I

let 3-10-5-6.
Alle plantede eller selvsaaede naaletræer vil ~Ere at fjerne ved

ejernes foranstaltning inden 3 aar efter afsigelsen af nævnets endelige
kendelse.

Paataleret till~gges Naturfredningsraadet og Fredningsn~vnet.
Der gives almenheden adgang til stilf~rdigt frit at f~rdes paa de

fredede arealer.
Den ejerne tilkommende erstatning for de ved fredningen skete

indskr~nkninger i deres adgang til at udnytte arealerne findes et burde
fastsættes til 100 kr. pr~ ha. land, saaledes at de endelige erstat-
ningsbeløb vil v~re at beregne paa grundlag ~f dAn faromtalte opmaaline
og fastsætto ved en af n~vnet afsaet till~gskcndelse.

tt Der vil derhos være at tillægge a/s Klausie Plantage som særskilt
erstatning ved fjernelse af naaletr~splantninger paa arealet 3-10-5-6
iaIt 100 kr.
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Do. frodningens gennemf~re1se sk~nnes at v~re af bctydninr, for
11(;lelandet, navnlig forsanvidt den er begrundet i videnskabelige
hensyn, findes erstatningen i medfør af naturfredninGslovens § 17,
stk. 2, ut burde udredes af statskassen med 2/3, medens resten vil
V.1n'eat udrede nf Ringkabing amtsfond. Erstatningerne, der vil være

at forrento med 4% fra afsigelsen af n~rværende kendelse, forsaavidt
anga2.Y.'fabri krmt L3hr fra forkyndelsen af kendelsen af 10/4· 1948,
norn1i.t~den 15. s. ID., udb8ta1es til ejerne uden afkortning, idet til-
f'",;j es I c.i t de fredede areal er if:3lge tingbogen ikke ses at VtlI'e beh13f-
tede.

Kendolsen vil efter afsigelsen af ovenn-:evntetill:E8Skendelse Vllro I

a t forulml!:meoverfrednincsnævnet jf'r. ll1:.'l.turfrednin(3slovcns§ 19 stk. 3. "

N~vnGt bestemmer h0reftor f~lgende:
"De paa vedhEftede kort indtegnede med tallene 1-2-3-10-5-6-9-8-

-7-1 markerede arealer af matr. nr. 460, 42f, 43b, 16b OG llh, alle
af Kronh(;dcm, Thorsted soen, underei ves naturfredning med dot ovenfor-
omhandlede indhold og imod udredelse af erstatning som foran aneivct."

Ved tillBgskendelse af 6. se~tember 1949 har n~vnet fastsat er-
statningcrnc saaledes:
l. Harry L0hr som ejer uf matr. nr. 42f og 43b (25, 28 ha) 2528,00 kr. I

2. Harald og Aksel Asmussen som ejere af mntr.nr.460(46,089
ha) 4608,90 kr.

j. A/S K1auGie plantagB som ejer nf matr.nr. 16b og l1h
(16.1256 ha)

Sagen er forelagt oVGrfredningsnævnet i medfø,:raf naturfrednings-
lovons § 19, 3. stk., hvorhos den er indanket af fabrikant Harry L0hr
og A/S KJ.aur.Jie Plan tage.

Overfredningsnævnet har den 16. aucust 1950 bcsiLtiget de paa-
gTlldvndc:ar(3aler og forhandlet med de rmkcmde or.:; andre i sagen inter-
essG'!'ede.

Man opnnnede herunQer en overenskomst med f~brikant Harry Lohr.
1'\r~;dl1ingsgr"ensendrages hereftor 200 m syd for det i kendelsen nævnte
sommerhus, OG offentlicheden skal ikke have ~dgang til den fredede



fjernoG, skor dette ved offentlig forsnstaltning u~en udgift for ejeren.
ErGtatninecn fastsættes som i kendelsen til 2528 kr.

Da almenheden har adgang til store Sande (Thorsted Sande) ad vejen,
dor fnrer fro. Nr. Espe ti.lKlausi e, har overfredningsnævnet ikke ment,
at hensynet til nt sikro udsynet fra vejen, der fører fra Ulfborg til
Thoroteu, afgiver tilstrækkelig begrundelse for at inddrage det areal,

e f.lOm tilhorer A/S Klausie plantage, under fredningen. Man har derfor ved-

taget,at lade dette areal udgaa af fredningen.
Da ovorfreaningsn~vnet iJvrigt kan tiltræde det i kendelsen anførte,

'lildenne Vllr8 at stadfæste med de af det foranetnaende f01gende ~ndrin-

T h i b e s t e m m e s :
Don af fredningsn~vnet for Ringk0bing amtsraadskreds den 20. april

1949 afsagte kendelse vedr'-,rendefredning af "Thorsted Sand.e" i Thorsted
sogn stadfæstes med de af det foranstaaende f~lgenåe ~ndringer.

I erstatning tillægges der
fabrikant Harry Løhr .••••••.•••••••••••••. 2528 kr.
brodrone Harald og Axel Asmussen •••••••••. 4608 kr. 90 ~re.
Det fJrstnævnte beløb forrentes mod 4% p.a. fra den 15. april 1948, I

~et Gidstn~vnte bol~b med 4% p.a. fra 20. april 1949, for begge be10bs
vedkommende indtil betaling sker.

Erotntningerne med renter udredes med 2/3 af statokassen og 1/3 af
HingkobinG amtsfond.

Gr~nserne for fredningen fremgaar af et n~r~rende kendelse ved-
hæftet kort nr. Rin. 104.

Udskriftons rigtighed bekr~f-
tese ~

<~::z,
/F. Grage

ovorfredningsnævnets sekretær
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F"rhandlingspr'"t0kollen f0r fredningsncevnet f0r Ringkøbing amt.

År 1949, den 20.april blev i sagen 2/1948:
spørgsmå10m fredning af "Thorsted
Sande", Th'"rsted sqgn.

afs3gt s8.1ydende
K e n d e l s e ;

le Umtrent 2 km. n'lrd f)r Th'lrsted i Ringkøbing amt 0g knapt
~ km. n'lrdøst f0r k0mmunevejen Ulfb0rg-Th0rsted findes et areal, af

_tørrelse en kvadratkil'lmeter, bestående af indlandsklitter, kaldet_t 0re Sande eller Tht)rsted Sande, på vedhæftede k·,rt ()mrammet med blåt.
Den østlige halvdel heraf, matr.nr. 42f 0g 43b Krqnheden, Th0rsted s0gn,
tilhører fabrikant Harry Løhr, København, medens den vestlige, matr.nr.
46c, tilhører brødrene Hanald 0g Axel Asmussen, henh()ldsvis Staby og
Rindum. M,)d øst grænser Th 'rsted Sende ()ptil Krrmheden, hV''lrder på
dette sted findes høj, ældre plantage. M()d syd 0g vest afgrænses Thor-
sted Sande af matr.nr. l6b 0g llh, Kr0nheden, Th0rsted s0gn delvist
Kirkesande kaldet, tilhørende a/s Klausie plantage. på den vestlige
del af dette areal findes ligeledes ældre plantage i m0dsætning til
den sydlige del, hV0r der i det væsentlige kun findes lav nyplatning.

80gnevejen Filsøhuse-Nr. Espe genskærer den n'rdvestligste del af
~atr. nr. 46c (brd. Asmussens grund), og herfra har man et vist, f)mend
~egrænset, udsyn over Th0rsted Sande. Andre '1ffentligheden tilgænge-

lige veje hertil findes ikke, hVf)rimod der fra den tidligere nmtalte
kommunevej Ulfb0rg-Th0rsted er g0d mulighed for at 0verse en væsent-ttig del af Th0rsted Sande, idet den lige 0mtalte nyplantning på arealet
mellem vejen ()g sandene er så lav, at udsynet endnu ikke hindres.

Nærværende sag er indbragt fr)r n:evnet ved Danmarks Naturfred-
ningsf'1renings skrivelse af 19/2 1948. Det bemærkes heri bl.a., at
Dan~arks Naturfredningsf0reningsnaturvidenskabelige udvalg meget kan
anbefale en fredning "af dette såkaldte Indsande, hV'iraf der i Landet
efterhaanden kun findes ganske faa, efter at de fleste er blevet til-
plantede m. m." Naturfredningsforeningen tilføj er, at dm ganske har kun-.
net tilslutte sig et af den l0kale fredningsk0mi~e for Ringkøbing

__ mt fremsat f0rslag. Dette f'rslag er indeholdt i knmiteens skrivelse
af 29/11 1947 til Danmarks Naturfredningsf0rening. Idet påny henvises
til det vedhæftede knrt, citeres et uddrag af nævnte skrivelse: "Ko-
miteen har besigtiget arealerne, 0g man er enige 0m at f)reslaa det
med en rød Skygge indkredsede Areal fredet, saaledes at Tilplantning ikke
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