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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Hjørring Amt.

K e n d e l s e
afsagt den 18. Juni 1949.

Ved Skrivelse af ll. September 1943 er der af Danmarks Natur-
fredningsforening for Fredningsnævnet for Hjørring Amtsraadskreds
og de dermed i Forbindelse staaende Købstæder reJst Sag angaaende

tt Fredning af en Kyststrækning paa den vestlige Side af Læsø - mel-
lem den offentlige Vej fra Vesterø Havn til Vesterø Kirke og Havet,
ialt ca. 64 ha.

Foreningen har til Støtte for Ønsket om Fredningen hen-
vist til en Erklæring af 10. August 1943 fra Formanden for dens
Fredningskomite i Frederikshavn, Skovrider Horneman.

Erklæringen er saalydende :
11 Det paa medfølgende Kort over Læsø med rødt skravere-

de Areal omfatter ca. 64 ha eller 115 Tdr. L. og er beliggende mel-
lem den offentlige Vej fra Vesterø Havn til Vesterø Kirke og Havet. "

Den vestlige Del ( altsaa ud mod Læsø Rende ) bestaar af

lave, omtrent overalt tilgroede Klitter bevokset med tarvelige Græs-
arter, Marehalm, Revlinger og Lav.

Den østlige Del ( altsaa ud mod ovennævnte offentlige Vej )
er overyejende fladt Terræn, der dog for en stor Del - forhen - har
været i Sandflugt.

Arealet er nu bevokset med kort Lyng, forskellige tarve-
lige Græsser, Revlinger, ·krybende Pil og enkelte Partier med Pors.

Jordbunden er over hele det til Fredning udsete Areal
meget tør og meget mager. Det eneste, det kunde frembringe, var
en II Kl. Plantage bestaaende af vore to mest nøjsomme og mest
vindstærke Træarter nemlig almindelig Bjergfyr og fransk Bjergfyr.

De alt tilstedeværende Plantninger er i høj Grad præget
af den haarde Vestenvind.

Tarvelig Faaregræsning finder Sted hist og her uden Skade.



Her findes et rigt Fugleliv. Jeg iagttog Ænder, Strand-
skadert alm. Maagert store Gaasemaager~ Præstekravert Ryler m.m.
( vist paa Kortet ).

Paa Arealet findes et lille grundmuret Hus ( her er for
Tiden en tysk Vagtpost med Observations-Stillads ) samt et Træhus
i en Plantning.

Revler med Ral findes et Par Steder og de er kun svagt
benyttet.

Badeforholdene er de fleste Steder udmærkede, idet Hav~
bunden er stenfri, og der er 2 -3 Alen dybt Vand allerede faa Meter
fra Kysten.

Badehuse bør absolut bandlyses her, de vilde ødelægge d~
hele vilde skønne Landskab, hvor Hede Klit og Hav mødes paa smuk~
keste Maade.

Fra ovennævnte offentlige Vej haves i hele dens Længde en
smuk fri Udsigt, mod Vest over et øde, omtrent uberørt Landskab
med storslaaet Baggrund af Havet, bag hvilket Vendsyssels bakkede
Østkyst staar skarpt. ( Pikkerbakken og Understed Bakker ).

Det her beskrevne Terræn er et vildt, smukt lille Stykke
Danmark, som synes mig vel værd at bevare i sin nuværende fredfyflt
te, næsten uberørte Tilstand. II

Med HensYn til Fredningens Indhold har Foreningen udt~~
at den bør gaa ud paa Opretholdelse af status quo. Endvidere bør
der tilsiges Almenheden uhindret Adgang til Ophold og Badning. Sub-
sidiært hat Foreningen foreslaaet, at der kun tillades en sparsom
Bebyggelse paa nærmere angivne Steder og saaledes, at denne kun

kan ske efter en af Nævnet udøvet Censur.
Under l. Marts 1944 henstillede Nævnets Formand til Natur-

_fredningsforeningen at trække i;)agentilbage, II da en meget væsent-
lig Del af Omraadet, eventuelt hele Omraadet, gennem Reglerne i

Naturfredningslovens § 25 første og sidste Stykke er beskyttet modeBebyggelse. "
Efter at Foreningen. havde besvaret denne Henstilling

derhen, at man meget ville påskønne, om Nævnet II alligevel måtte



finde Anledning til at gennemføre Fredningen af denne egenartede
og ialt væsentligt endnu Kyststrækning, " holdt Nævnet

~ Møde den 28. August 1945 og enedes om at søge Fredningen gennemført
i samme Omfang som markeret på de i Sagen fremlagte Kort, dog således, '
at Bebyggelse tillades indtil en Afstand af 50 m fra Vejen fra Vesterø
Havn til Vesterø Kirke. Den på Arealet liggende Ejendom 11 Rylehuset 11

skulle søges fjernet fra Arealet, da den ved sin Beliggenhed virker
stærkt skæmmende.

Den 19. November 1945 holdt Nævnet Møde med Lodsejer-
ne og opnåede på dette Grundlag Forlig med 2 Lodsejere, medens de
resterende 9 Lodsejere ikke ønskede at forlige Sagen.

I et nyt Møde med Lodsejerne den 29. Juni 1948 drøf-
tedes Sagen såvel med Henblik på en Fredning af Arealet helt op til

Vejn som på en Fredning indtil 50 m fra Vejen. Samtlige møde Lods-
ejere, ialt 9, ( med Undtagelse af l ) protesterede mod Fredningen.

Efter at Nævnet den 4. Oktober 1948 havde udbedt sig
en fornyet Udtalelse om Sagen, som den nu forelå, fra Danmarks Na-
turfredningsforening og herunder havde gjort opmærksom på, at Gen-
nemførelsen selv af en Fredning alene gående ud på, at der pålæg-
ges Arealerne Servitut om udstykkede Grundes Størrelse og om Cen-

sur af Bebyggelsen, ville medføre forholdsvis store Udgifter, har
Naturfredningsforeningen under 18. Februar 1949 trukket sin Begæ_
ring tilbage.

Herefter og idet Nævnet må være af den Formening, at
selv den af Danmarks ~~turfredningsforening subsidiært ønskede Fred-
ning er uigennemførlig på Grund af de med en sådan Fredning for-
bundne Udgifter, bestemmes

Fredningen af en Kyststrækning på den vestlige Side
af Læsø mellem den offentlige Vej fra Vesterø Havn til Vesterø Kir-
ke og Havet eller af Arealet op til 50 m fra Vejen vil ikke være
at gennemføre.

Karsten. Chr. Petersen. E. Damgaard.
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