01344.00

Afgørelser

- Reg. nr.: 01344.00

Fredningen vedrører:
•

Jerup Hede

Domme

la ksations kom missionen

Naturklagenævnet

•

Overfredningsnævnet

08-02-1951

Fredningsnævnet

12-07-1950

Kendelser

Deklarationer

OVER FREDNINGSNÆVNET>

[,

'lp ~f9~
REG. HR.

O \~ ~ ~ ,

00 O

U D S K R I F T
af

OVERFREDNINGSNÆVNETS

KENDELSESPROTOKOL.

År 1951, den 6. februar, afsagde overfredningsnævnet

på grundlag

mundtlig og skriftlig voterine følgende
kendelse
i sagon nr. 1004/50 vedrørende fredning af et areal med rimmer og dobber
på Jerup Hode, Råbjerg sogn.

Den af fredningsn~vnet

for Hjørring amtsrådskreds

don 12. juli 1950

afsagte kendelse er sålydende:
"På foranledning

af naturfredningsrådet

for Hjørring amtsrådskreds

og de dermed i forbindelse stående købstæder

rejst Dag angående fredning af karakteristiske

, 1t dobber
/
,

arealer med rimmer og

på Jerup hede.

Naturfredningsrådet

I~

er der for fredningsn~vnet

har til støtte for sin henvendelse anført føl-

gende:

I

"Dot vil vnre nævnet bekendt, at der i egnen nord for Frederikshavn

I

I

pu Dtrækningen mellem Gaardbo sø og Elling findes et højst ejendommeligt
landskab,bestående

af de såkaldte rimmer og dobbeT, et landskab, som i

sin karakter og tilblivelsesmåde

indtager en ganske enestaende stilling

i vort land. Hele Skagens odde, d.v.s. hele terr~net nord for linien
Frederikshavn-Tversted,

er på et geologisk set meget sent tidspunkt af

landets historie bygget op ved et intimt sammenspil mellem havets kræf~)

ter, flyvesand og tørvemosedannelser.

Disse kræfter kan i deres veksel-

\

\.

j,

•••

\.

2.

'la virkning,

der yderligere kompli?eres

forskelligartede

ved landets gradvis skete og

hævning, have frembragt meget vekslende landskaber,

og et af de mærkeligste af disse er netop det her omhandlede. For ikke
at bruge unødig plads pa nærmere forklaring

ae

beskriv01c.o tillader

man sig at henvise til hoslagte uddrag af Axel Jeesene "Vendsyssels
Geologi" (D.G.U.V.rk. Nr. 2) med tilh0rende kort. Af denne beskrivelse
vil det klart fremgå, at det drejer sig om et landskab af en meget
karakteristisk

egenart. I sin fulde udvikling eksisterer denne landskabs-

type kun i det omhandlede terræn nord for Frederikshavn.
~

Mindre tilløb

til en lignende dannelse findes dog også nord for Hals, men her dårligere

, e\ udviklet.

Man må fra videnskabelig

side st~rkt understrege det 0nskelige i,

at et par egnede partier af dette terræn unddrages ødel~ggelse
systematiske kultivering,

ved den

der nu er påbegyndt, hvorfor man tillader sig

at anmode n~vnet om at søge 2 passende og særdeles karakteristiske

area-

ler fredet •••••••••••
Når man har valgt just disse 2 arealer, skyldes det, at de begge på
en gang er karakteristiske

for landskabet i deres geoloeiske opbygning,

men samtidig så meget forskellige ved deres plantevækst,

'\ ti' terer
,~
l'

de for området ejendommelige

at de ropr~sen-

typer af vogetationsformationer.

På det nordlige areal (syd for Lynge hede) finder man begge de typer,
der er fremherskende

for den overvejende

del af hele dette mærkelige

landskab. De af sand opbyggede rimmel' er tør lynghede med de dertil
hørende plantearter,

som det ikke vil være n0dvcndig her at anføre. I de

af større eller mindre fugtighed prægede dobberJ
bredere dale~nkninger mellem rimmerne,
mosedannelscJ

hvis vegetationstyper

snart smalle, snart
-

er i tidens løb fremkommet en

er forskellige, alt efter graden

af fugtighed og den benyttelse, de har v~ret genstand for. Uden heller
ikke for disse typers vedkommende at g~ i enkeltheder
e)kes,

skal det kun bemær-

at man i dobberne finder dels "græsklædte" moser, en slags eng, der

tthar

v~ret opretholdt som sådanne ved bjergning af hø, dclo lyngmose,

hvor tørvemRssen har været af den beskaffenhed,

at man har kunnet benyt-

te disse arealer til tørveskær. Overgange mellem disse to typer forekommel' i stor m~ngde.
PA det sydlige areal (syd for Jerup station) er endnu bevaret et
overordentlig

/

r,e

smukt egekrat, der vidner om, at adskilliec rimmer inden-

for området i stedet for lynghede har kunnet bære i alt fald et tilløb
til skovdannelse. Krattene er omtalt i A. Peter Gaardboc: Fortidsminder

I
I

fra Vendsyssel (1893) og botanisk beskrevet af E. Warming i: Exkursi(')nen
I

e., til Skagen i Juli 1896

(Botanisk Tidsskrift, Bd. 21, s. 88-92). Det vil

være af megot otor ~rdi

at frede disse meget ejendommelige vidnesbyrd

om, hvorledes eg og dens ledsagere af andre træarter, bunke og urter
har kunnet finde vej til rimmerne og der trods meget ublide kår bevaret
tilværelsen gennem utvivlsomt lange t"1dsl'um.1l

!

I

Naturfredningsrådet

har med hensyn til fredningens indhold fare-

slået fredningen iværksat saledes, at arealerne forbliver i den nuværende
tilstand.
Det nordlige areal er beliggende på Jerup hede i Raabjerg sogn og
det sydligo pa Jerup hede i Elling sogn, ben'llvnt"Kalmerrimmerll•
Hvert af arealerne behandles under en særlig sag, og n~rværende
kendelse vedrører det nordlige.
Fredningsn~vnet,

der har besigtiget arealet, derunder også sammen

med naturfredningsrådet,

og i forbindelse hermed givet samtlige 24 lods-

ejel'e og andre i ejendommene berettigede lejlighed til at udtale sig.
findor, at arealet på grund af dets ejendommelighed,
og den naturvidenskabelige

egenartede skønhed

interesse, der er knyttet til det, bar b0vares

for eftertiden og derfor b0r fredes.
Af de fremsatte udtalelse nnfares falgende;
Gårdejer Jens Chr. Jensen Larsen, matr. nr. 23a og 24a Raabjerg,

4.
4Ihabjerg sogn, har protesteret

mod fredningen,

idet han har oplyst, at

der kan graves tarv pa arealet. Han ønsker at afvente udviklingen,
hånden som otaten, (straffelejren

på Kragskovhede)

efter-

opdyrker de omliggende

arealer.
Huomand Aksel Martin Henriksen,

matr. nr. 21a Raabjorg, har protcste~

ret mod frednin6en og sluttet sig til det af gardejer Jens Chr. Jensen

I

r~Larsen

anførte.

II

Husmand Frans Houkj~r, matr. nr. 16a Raabjerg, har protesteret

~

fredningen og oplyser, at gArde jer Kristen Nielsen har tingly?t brUgS~et

(__ ~l
::

ejendommen. Gårdejer Nielsen har ligeledes protesteret,

imod

idet han har

oplyst, at der graves tørv pa arealet. Han har iøvrigt udtalt sig ~om
gårdejer Jons Ohr. Jensen Larsen.
Gårdejer Niels Chr., Olesen, ~atr. nr. la Raabjerg, har in~~~ h~!~_,
mod fredningen at erindre mod fuld erstatning, idet han har gjort gæ1den-

I

\
1,\

de, at arealet bliver værdiløst for ham. hvis fredningen

l't

den gode halvpart ved den af fredningsnævnet

.~

tale med naturfredningsradet

vil da hverken kunne grave tørv eller

I

~

s1å

Han

lyng som nu. Han mener dog. at
under sagens gang

otter

af-

foretagne ændring af det til frednfbg fore-

Slå~de arealG gr'Bnser nu er udenfor fredningen.

-

gennemføres.

Hans indtægt er ca. 100 kr.

;. ttrllgt + et læs tørv. Han påstår sig tilkendt i erstatninG

200 kr.

p~. ha.

Gårdejer Carl Erik Troldborg, mutr. nr. 32a og 36a Raabjerg, hat
intet mod frcdning~n at erindre imod erstatning
ikke parcellerne

som de 0vrige. Han bruger

til noget.

Fru Kristine Hjorth, matr. nr. lla Raabjerg, fru Margrethe Suensan,
matr. nr. 10a Raabjerg, og fru Dagny Ingenohl, matr. nr. 9a Raabjerg,
hur alle forbeholdt

sig erstatning, hvis der kan graven t0rv på deres

(j,realer.

-

~Gt

Ovorretssagf0rer

Aage Bj'Jrndal, matr. nr. 29n Raabjerg, har samtyk ...

i fredningen forudsat, at de tilstødende parcelejere

maJ erstatning som disse.

samtykkel' og

5.

(~

Gårdejer Kristian

intet imod fredningen

Grothe

Skiveren, matr. nr. 4a Raabjerg, har

mod erstatning

for lyngslagning

Han ved ikke, om der er tørv i arealet,
sig med lyngslagning

og t0rvegravning.

eller hvorledes

det forholder

udover, at der bliver slået lyng til vejbel~gnine.

Husmand Johannes Petersen, matr. nr. 13e Sørig, haabjerg
oprindelig protesteret
ii

'e dobberne

mod fredningen,

var opdyrket og beplantning

sogn, har

idet han har gjort g~ldende, at

af rimmerne påbegyndt, "og at han

ikke kunne eksistere på ejendommen, hvis fredningen

skulle gennemføres.

Lfter at v~re gjort bekendt med, at de opdyrkede arealer stadig kan
:__ .res
r'

til genstand

for dyrkning, mener han nok at kunne eksiotere på

ejendommen, men vil helst V:llrcfri for fredningen

og forlanger

i erstat-

ning 2000 kr. samt ret til at grave tørv til eget forbrug.
Husmand Kristen Jenoen Svennum, matr. nr. 14a Sørie, har intet imod
fredningen mod en erstatning

af 200 kr. pr. ha, idet han bruger arealet

I

til græsning af køer.

r
~~

Husmand Niels Peter Madsen, matr. nr.
ningen mod passende

~~)
'f'"

erstatning,

80.

Sørig, har intet imod fred-

fordi han ikke kan slå lyng.

Husmand Vald. Sørensen, matr. nr. 9a S0rig, har intet imod fredningen mod en erstatning

af 200 kr. årlig i de første 20 år for at undlade

~'l

slå lyng og for fredningen

l~j8ne

for ca. 200 kr. årlig.

i det hele. Han sl~r nu lyne til kommuneve-

Gårdejer Alfred Nielsen, matr. nr. lOb og 11 Sørie, har intet imod
frodningen mod erstatning.
på 2 ha af arealet,

Han har oplyst, at han har en 40 årig plantage

og at der er muresand

i nogle af bakkerne. Han forbe-

holder sig ret til a"t foretage nyplantning
til eget brug; i modsat fald må erstatningen

i plantagen
forhøjes.

og til at tage sand
Det samme g~lder,

hvis han ikke m~ afgr~sse arealet med k~er.
Gårdejer Thomas Lyngshede,

matr. nr. 12a Sørig, har intet haft mod

4Ir,edningen at erindre.
Husmand Ohr. Pedersen,

matr. nr. 20g Raabjerg, har intet imod fred-

6.

1Ifgen

mod en erstatning

gnv for arealet,

på 175 kr. pr. ha, svarende til den pris, han

da han købte det i 1947.

Raabjerg Dogneråd har protesteret
lægge hindringer

imod fredningen

i vejen for gennomf3relsen

f.s.v. denne måtte

af projektet

tjl en vej fra

Aalbæk til Sindal.
Det bCTIl:Brkes,
at fru Claru Jul Skallerup forsåvidt
20g Raabjerg, og statskassen,
4tnmodet

_~spektive

I

til

forsåv1dt angår matr. nr. 12a Sørig, har

om, at den erstat~ihg,

ledning af fredningen,

angår matr. nr.

der eventuelt k6mmer til udbetaltng

ma blive indbetalt

som extråordin~rt

i an-

afdrag på de

lån.

Nnvnet bestemmer herefter,

at den del af f01gende matr. nr., nemlig

22a, 27a og 24a, 34a, 21a, 20g, 19c, 16a, la, 32a og 36a, lla, 10a, 9a,
8, 31n, 30n, 29n, 7a, 4a Raabjerg, Raabjerg
og 11, 12a Sørig, Raabjerg

sogn, og 130, 14a, 8a, 9a, lab

sogn, der ligger indenfor den med en grøn skyg-

get linie på det under sagen som bilag XIX fremlagte kort 1:4000 angivne
\ gr~nse, og com tilhører de nedennævnte

t'~,

ejere, vil være at frede såledeG, at

~ der pål~gges arealerne følgende servitut:
Tilstanden på arealerne

må ikke forandres,

men disse skal henliGec

( p~ samme måde som hidtil. De må som f01ge heraf ikke yderligere

t

0~J:

.i_alle

opdyrken

beplantes, ligesom de ikke m~ græssæ eller bebygges. H0s1et pa do
engstrimler kal1.dog finde sted i samme omfnng som hidtil. Lyngslag-

I

, ning må ikke finde sted. Selvsaede naletræer

br-,rfjernes. Der må ikke på

arealerne foretages gravning af jord, tørv, lyngtørv,

sten, grus, sand

eller ler olIer i det hele taget noget som helst indgreb i jordsmonnet.
Dor må ikke på arealerne

anbringes master, boder, skure eller andre indret-

ninger, der kan virke sk~mmcnde. Henlæggelse

af affald må ikke finde sted.

Jagtun kan udøves som hidtil. Ejeren af matr. nr. 13e S~rig, nu husmand Jo;..
hannes Petersen,

der er den eneste lodsejer,

der bor ved sin lod, kan som

hidtil gøre sine fredede, opdyrkede arealer til genstand for dyrkning, ligesotthan kan grave tørv til eget brug.

7.
~

Der till~gges almenheden adgang til arealerne ad eksisterende vej

og ret til at f~rdes til fods og til at opholde sig på arealerne, opdyrkede arealor dcg undtaget. Dog ma der ikke dannes nye stier, og teltslag~
ning, kampering og b&ltænding er ikke tilladt.
Al f~rdsel og ophold på arealerne sker iøvrigt efter fredningsn~vnets
n~rmere bestemmelse og under iagttagelse af de ordensregler, dette matte
._foreskrive.

Måtte det vise sig nødvendigt af hensyn til fredningen; kan

nævnet helt eller delvist forbyde f~rdsel og ophold på dele af arealerne.
P~taleret har fredningsnævnet
~ngSrådet,

for Hjørring amtsrådskreds og naturfrod-

hver for sig eller i forening.

Efter at forlig forgæves har været prøvet, har nævnet fastsat følgende erstatninger:
Matr. nr.

By og sogn

Raabjcrg by
og sogn

22a

ha

ejer

edr. Aage Andersen, Bunken
pr. Aalbæk

4,90

erstatning
750 kr.

I

I

l

23a og 24a

ibd.
ibd.

34a

(,e21"
eg

ibd.

l

ibd.

'!~

ibd.

190

ibd.

l6a

ibd.

la

ja

og 36a

ibd.

gdr. Jens Chr. Jensen
Larsen, Bunken

13,12

2000

II

hmd. Jens Peter Christensen, Bunken

0,96

200

II

hmd. Aksel Martin
Henriksen , Bunken

3,67

550

II

husejer Chr. Pedersen,
Bunken
9,95
Af dette beløb udbetales
750 kr. til fru Clara
Jul Skallerup, Jernbanegade
4, Hjørring, som afdrag på
det til samme den 13. maj
1947 lyste pantebrev

1500 "

hmd. Chr. Eriksen, nu Chr.
E.C. Rump, Bunken pr.Aalbæk 1,69

250 "

hmd. Frans Ejnar Houkjær,
Lodskovad pr. Aa1b~k

200 ..

gdr. Niels Ohr. Olesen,
Raabjerg gl. præstegård
gdr. Carl Erik Troldborg,
Troldborg pr. Aalbæk
at overføre

1.14
10,60

1800 "

3,19

500 "

49,22

7750 kr.

8.

By og ::30gn

erstatnigg
overfart

lla

Raabjerg by .
oe; sogn

10a

ibd.
ibd;

9a
8

ibd.

'e.

la

ibd.

30a

ibd.

29n

ibd.

1/
ibd.

7a

4a

1'30

e
.e'1

ibd.

Sørig by,Raabjerg sogn

14a

8a

ib,)•

ibd.

49,22

7750 kr.

gd~oke fru Kristine
Hjorth,Raabjerg pr.
Aalbæk

1,34

200 "

fru Margrethe Suenson,
Kes. Ny torv 28,Kbhvn.

1,38

200 "

fru Dagny Ing~noh1,
nu fru Margr4Suenson

1,37

200 "

A/S Slaabakkegaardsfonden
V/dir. Smith.Raabjerg pr.
Aalbæk
0,9)

200 "

hmd. Ludvig Jensen Husth,
Raabjerg pr. Aalbæk
0,95

200 "

hmd. Aksel Johannes Berg,
nu fru Michaels Smith,Raa-0,93
bjerg pr. Aalb~k
Orsaef. Aaee Bjørndal,
Holstebro
3,55

200 "

550 "

hmd. Niels Peter Christensen, Skivercn pr. Aalbæk 0,96

200 "

gdr. Nielo Chr. Marinus
Nielsen, nu gdr. Chr. Grothe
Skiveren, Skiveren pr.
Aalbæk
3,08

500

hmd. Johs. Pedersen,
Sørig pr •.Aa1b~k

6,64

hmd. Chr. Jensen Svennum, Hvims pr. Aalbæk
nu Harald Søndergaard

12,44

lt

1500 "

1900

ti

hmd. Niels Peter Madsen,
nu hmd. Arnold H. Madsen,
Rimmen pr. Aalb~k
1,65

250 "

9a

ibd.

hmd. Vald. SørensenJ
Uggerha1d pr. AalbæK

4,72

850 "

lOb og 11

ibd.

grd. Alfred Nielsen,
Vester Lyngshede pr.
Aa1bæk

7,65

1200 "

12a

ibd.

gdj. Thomas Lyngshede,
Lyngshede pr. Aalb~k
2,59
Der findes ikke anledning
til at udbetale nogen del
af denne erstatning til
statskassen
ialt

9~,40

400

II

16300 kr.

9.

Ittilligemed

renter heraf 4% p.a. fra datoen for denne kendelse,

indtil

betaling sker.
Forsåvidt

det fredede areal omfatter en del af et matrikul snummer ,

vil dette være at udstykke

og det fredede at matrikulere

Aærskilt uden

udgift for ejeren.
Da gennemførelsen

e

betydning

være at udrede med 2/3 af statskassen

og husejer

en sag af stor

erstatninger

med renter

og 1/3 af Hjørring

amtsfond."

overfrodningsnævnet

lovens § 19, 3. stk., hvorhos kendelsen

~ielsen

findes at ~rc

for hele landet, vil de fastsatte

Sagen er forelagt

4t

af denne fredning

i medfør af naturfrednings-

er indanke t af gårdejer Alfred

Ohr. Federsen.

Overfredningsnævnet

har den 19. august 1950 besigtiget

de pågælden-

de arealer. Til mødet var samtlige ejere ind varslet.
Man vedtog at lade ejendommen

matr. nr. l6a Raabjerg by og sogn,

tilhørende husmand Frans Ejnar Houkjær udgå af fredningen.
Der opnåedes
faotsættes

enighed med husejer

til 1700 kr. Halvdelen

Ohr. Pedersen

om, at erstatningen

af beløbet udbetales

til panthaveren

Clara Juhl Skallerup.
Der opnåedes ligeledes
~an

I' ·e
I

beoluttede

enighed med gårdejer Alfred Nielsen,

at imødekomme

hans ønske om tilladelse

idet

til at tage

sand på arealet til eget brug og at benytte arealet til gnesning.
I1u!>",rwl Joh s Peders en.

Det ved toges a t imø dekomme de af gårdej er Thomas Lyng$.edeYC;g
gårdejer Harald Søndergaard
te de dem tilhørende

arealers

til ejendommenes

vedrørende

beliggenhed

ttse, om

til at benyt-

græsning lagde' man V'Egt på de

i nærheden

af avlsbygninger

og i forhold

ø~rige arealer.

Endelig vedtog overfredningsnævnet
bestemmelse

ønsker om tilladelse

arealer til græsning.

Ved disse vedtagelser
pågældende

fremsatte

om fjernelse

at ændre fredningskendelsens

af selvsåede nåletræer

den skønnes ønskelig,

derhen, at sådan fjernel-

~oretages ved fredningsnævnets

foranstalt-

10.

lting.Uden

udgift for ejeren.

Da overfredningsnævnet

iøvrigt kan tiltræde det i kendeloon

vil denne være at stadfæste
ger. På et nærværende

med de af det foranstående

kendelse

vedhæftet

følgende

anførte,
ændrin-

kort nr. Hj 103 er grænserne

for det fredede område indtegnet.
b e s t e m m e s :

T h i

af fredningsnævnet
le afsagteDenkendelse
vedrørende

I

for Hjørring

I

fredning

den 12. juli 1950

af et areal med rimmer og dobber

på Jerup Hede, Råbjerg sogn, stadfæstes
~ølgende

amtsrådskreds

med de af det foranstående

ændringer.
I erstatning

udbetales

Gdr. Aage Andersen,

følgende

beløb:

Bunken pr. Aalbæk ••••••••.•••••••••••••

gdr. Jons Chr. Jensen Larsen, Bunken •••••••••.•••••••••••••
husmd. Jens Peter Christensen,

Bunken ••••.•••••••.•••••••••
o

II

Aksel Martin Henriksen , Bunken .••••·•••

husejer Chr. Pedersen,

••••••••••••••

Bunken ••••••••••••••••.•••.•••.•••••

750 kr.
2000 "
200 "

550

ti

1700

ti

Af dette beløb udbetales 850 kr. til fru Clara Jul
Skallerup, Jernbanegade 4, Hjørring, som afdrag på
det til samme den 13. maj 1947 lyste pantebrev.
E. C. Rump, Bunken pr.

Åal bæk ••..••..••.•••..••.•••..

Niels Chr. Olesen, Raabjerg
Carl Erik Troldborg,
gårdejerske

fru Kristine

250 "

gl. præstegaard ••••••.••••

Troldborg

pr. Aalbæk •••.•••••••••

Hjorth, Raabjerg

pr. Aalbæk ••.••••

1800

ti

500

t.

200 "

I

fru Margrethe

Suenn~n, Kgs. Ny torv 28, Kbhvn ••••••••••••••

A/S Slaabakkegaardsfonden

v/dir. Smith,Raabjerg

husmand Ludvig Jensen Husth, Raabjerg
fru Michaela
Overretssaef.

~smand

pr. Aalbæk •••••••••••

Smith, Raabjerg pr. Aalbæk ••••••••••••••••••••
Aage Bjørndal,

Holstebro •••••••••.•••••••••••

husmand Niels Peter Christensen,
~r.

pr. Aalbæk

Chr. Grothe Skiveren,
Johs. Pedersen,

Skiveren pr. Aalbæk •••••••

Skiveren pr. Aalbæk •••••••••••••

Sørig pr. Aalbæk •••••••••••••••.•••
Transport

400 "
200 "

200 "
200 "
550 "
200 "

500 "
1500

II

11.700 kr.

ll.

~
husmand Harald

Søndergaard •••••••••••••••••••••••••••

·

1.900 "

"

Arnold H. Madsen, Rimmen pr. Aalbæk ••••••••••

250

"

Vald. Sørensen,

850 "

gdr. Alfred Nielsen,

Uggerhald

pr. Aa1bæk •••••••••

Lyngshede

It

pr. Aalbæk ••••••

1.200 "

pr. Aalbæk ••••••••••

400 "

Vester Ly~hede

gdr. Thomas Lyngshede,

e

11.700 kr.

Transprt

16.300 kr.
alt med renter 4% p.a. fra den 12. juli 1950 at regne, indtil betaling
sker.

4Il.
~g

Erstatningen,
1/3 af Hjørring

ialt 16.300 kr. + renter udredes med 2/3 af statskassen
amtsfond.

Udskriftens

rigtighed

~.

'~y-

F. Gr~ge

overfredningsn'l'lvnets sekretær

lIIll

FREDNINGSNÆVNET>

!:/J 11.;-/-

/ ~

Y)'

REG. NR./3~~

I*-So
U d s k r i f t
a f

Protokol for naturfredningsnævnet
i HjØrring amtsrådskreds •
..
-:0:-.....

K e n d e l s e
afsagt den 12. juli 1950
Fredning ai areal med rimmer og
dobber på JeruD hede, Raabjerg
sogn.

i sag nr, 93/1945
\

h
l

På foranledning

•

nævnet for Hjørring
købstæder

af naturfredningsrådet

amtsrådskreds

rejst sag angående

er der for frednings-

og de dermed 1 forbindelse

fredning

af karakteristiske

stående

arealer med

rimmer og dobber på Jerup hede.
Naturfredningsrådet
fØrt fØlgende

har til støtte for sin henvendelse

an-

:
r

"Det vil være nævnet bekend t, at der II i egnen nord for Fre<--.

derikshavn

på strækningen

ejendommeligt
landskab,
enestående

tt)

landskab,

mellem
bestående

som i sin karakter
stilling

Gaardbo

~

og. Elling findes et h0jst

af de såkaldte

og tilblivelsesmåde

i vort land.

rænet nord for linien Frederikshavn

Hele Skagens
- Tversted,

rimmer og dobber,
indtager

et

en ganske

odde, d.v.s. hele terer på et geologisk

- 2. -

set meget sent tidspunkt af landets historie bygget op ved et intimt
sammenspil mellem havets kræfter, flyvesand og tørvemosed3nnelser.
Disse kræfter kan i deres vekselvirkning,

der yderligere komplicere~:

ved landets gradvist skete og forskelligartede

hævning, have frembr~Et

meget vekslende landskaber, og et af de m~rkeligste af disse er netop
det her omhandlede.

For ikke at bruge unØdig plads på nærmere for-

klaring og beskrivelse, tillader man sig at henvise til hoslagte uddrag af Axel Jessens "Vendsyssels Geologi" (D.G.U. V.rk. Nr.2) med
tilhØrende kort.

Af denne beskrivelse vil det klart fremgå, at det

drejer sig om et landskab af en meget karakteristisk

egenart.

I sin

fulde udvikling eksisterer denne landskabstype kun i det omhandlede
terræn nord for Frederikshavn.

Mindre tillØb til en lignende dannel--

se findes dog også nord for Hals, men her dårligere udviklet.
Man må fra videnskabeliG

side stærkt understrege det Ønske--

lige i, at et par e.:;nedepartier ai dette terr,un unddrages ødelægGelse ved den systematiske kultivering,

•

der nu er påbegyndt, hvorfor

man tillader sig at anmode lli~vnetom at søge 2 passende og særdeles
karakteristiske

arealer fredet, •••.•••••••••

Når man har valgt just disse 2 arealer, skyldes det, at
begge på en gang er karakteristiske

,

dl_

for landskabet i deres geologi-

ske opbygning, men samtidig så meget forskellige ved deres plantevækst, at de repræsenterer

~

de for området ejendommelige

typer af

I'

)j~

vegetationsformationer.

t,
I

På det nordlige areal (syd for Lyngs hede) finder man bC8L(

,
,\

de typer, der er fremherskende for den overvejende del af hele dette

\
\

e

mærkelige landskab.

De af sand opbygeede rimmer er tør b[~~~~~~ mad

de dertil hØrende plantearter,
at anfØre.

som det ikke vil v,ure n0dvendic hGr

I de af større eller mindre fugtighed prægede dobber,

- 3. snart smalle, snart bredere dalsænkninger
dens lØb fremkommet

en mosedannelse,

hvis vegetationstyper

skellige, alt efter graden af fugtighed
været genstand for.

mellem ri~nerne,

er i tier for-

og den benyttelse,

de har

Uden heller ikke for disse typers vedkommende

at gå i enkeltheder

skal det kun bemærkes,

at man i dobberne finder

dels IIgræsklædte" moser, en slags eng, der har været opretholdt

som

sådanne ved bjergning' af hØ, dels lyngmose" hvor tørvernassen har været af den beskaffenhed,
tØrveskær.

Overgange

at man har kunnet benytte disse arealer til

mellem disse to typer forekommer

i stor ffiBngde.

Få det sydlige areal (syd for Jerup station) er endnu bevaI

10I,' )

ret et overordentlig

I

mer indenior omrudet i stedet for lynghedo har kunnet bæ~e i alt fald

I

smukt ~krat,

der vidner cmi aG adskillige

rim-

I

"

et tillØb til skovdannelsG.

Krattene

Fortidsminder

(1893) og botanisk beskrevet af E. War-

fra Vendsyssel

ming 1 : Exkursionen

Det vil være af meget stor værdi at frede dis-

se meget ejendommeliGe
af andre træarter,

:

til Skagen i Juli 1896 (Botanisk Tidsskrift,

Bd. 21, S. 88 - 92).
..

er omtalt i ...
\•.,!_et~ Gaardboe

vidnesbyrd

om, hvorledes

eg og dens ledsagere

buske og urter har kunnet finde vej til rimmerne

og der trods meget ublide kår bevaret

tilværelsen

gennem utvivlsomt

lange tidsrum."
Naturfredningsrådet

l

foreslået

fredningen

nuværende

tilstand.

har med hensyn til fredningens

iværksat således, at arealerne

Det nordlige a.real er beliggend~

,

forbliver

i den

på J'urup hede i ltadbjerg

sogn og det sydlige på Jerup hede i Elling sogn, benævnt
r immer

indhold

'/Kalmcr-

iI •

Hvert af arealerne
rende kendelse vedrØrer

behandles

det nordlige.

under en særlig sag, og nærvæ-

- 4. Fredningsnævnet,

der har besigtiget arealet, derunder også

sammen med naturfredningsrådet,

og i forbindelse hermed 2ivet samtli-

ge 24 lodsejere og andre i ejcndomm~ne berettigede lejlighed til at
udtale sig, finder, at arealet på grund af dets ejendommeliehed,
artede skØnhed og den naturvidenskabelige

ogon-

interesse, der er knyttet

til det, bØr bevares for eftertiden og derfor b0r fredus.
Af de fremgatto udtalelser dnIØres fØlgende
~,

I

e Raabjerg,

Gårdejer Jens Chr. Jensen Larsen, mdtr. nr. 23~ og 24a
Raabjerg sogn, har protesteret mod fredningen, idet han r-u~'

~/I

oplyst, at

der kan graves tørv på arealet.

Han Ønsker at afvente; ud--

I

viklingen, efterhånden som staten, (straffelejren på Kragskovhedo)
opdyrker de omliggende arealer.
Husmand Aksel Mart in HCJnriksen, matr. nr. 2lå Raab jerg,

"181'

protesteret mod fredningen og sluttet sig til det af g~rdejer Jona
Chr. Jensen Larsen anfØrte.
Husmand Frans Houkjær, matr. nr. l6~ Raabjerg, har protoG~o··
ret imod fredningen og oplyser, at gårdejer Kristen Nielsen har tinslyst bruesret til ejendommen.

Gårdojer Nielsen har ligeleQos protc-

steret, idet han har oplyst, at dc~ grJves t0rv

p~

3re~lGt.

Han har

iØvrigt udtalt sig som gårdejer Jens Chr. Jensen Larsen.
Gårdejer Niels Chr. Olesen, matr. nr. l~ Raabjerg, har intc0

I

I:~

haft mod fredningen at erindre mod fuld erstatning, idet han har
gjort gældende, at arealet bliver værdilØst for ham, hvis fredningcr~.
gennemfØres.

Han vil da hverken kunne grave tørv eller slå lyng sor

\<'

nu. Han mener dog, at den Gode halvpart ved den af fredningsnævnet
under sagens gang efter aftalu med naturfredningsrådet

le dring

foretagne æn-

af det til fredning foreslåede aroals gr,ens8r nu Gr udenfor

fredningen.

Hans indtægt er ca. 100 kr. årligt + et læs tørv.

H~n

- 3. påstår sig tilkendt i erstatning

200 kr. pr. ha.

Gårdejer Carl ~rik Troldborg, matr. nr. 32~ og 36~ Raab jurg, hdr intet mod fredningen at erindrt.:imod (;rstaGning som de
øv:rige.

II.J.n bruger

ikke parcollerno

til noget.

Fru Kristine IIjorth, matr. nr. ll~ Raabjerg, fru Margrethe
og fru Dagny Ingenohl, matr. nr. 9~

Suenson, matr. nr. 10å Raabjerg,

Raabjerg, har alle forbeholdt sig erstatning, hvis der kan graves
tørv på deres arealer.
OverretssagfØrer

Aage BjØrndal, matr. nr. 29a Raabjerg,

har sa.ni:ty..lcko t: ~tfr8dningen 1f I') rud sat , -a.t .q;c·
ti15jØg.o1l1do'
parcelejere

sam-

tykker og mod erstatning som disse.
Gårdejer Kristian Grothe Skiveren, matr. nr. 4a Radbjerg,
har intet imod fredningen mod erstatning for lyngslagning og tørvegravning.

Han ved ikke, om der er tørv i arealet, eller hvorledes

det forholder sig med lyngslagning
~

udover, at der bliver slåGt lyng

til vcjbel~gning.
Husmand Johannes Petersen, matr. nr. 13~ SØrig, Raabjcrg

~tt

sogn, har oprindelig protesteret

mod fredningen,

idet han har gjort

gældende, at dobberne var opdyrket og beplantning af rimmerne påbegyndt, og at han ikke kunne eksistere på ejendommen, hvis fredningen
skulle gennemfØres.

Efter at være gjort bekendt med, at de opdyrkede

arealer stadig kan gøres til genstand for dyrkning, mener han nok at
kunne eksistere på e jendommen, men vil helst være fri for fredningen

I'

I"

og forlanger i erstatning

I",
"

2000 kr. samt ret til at grave tørv til

eget forbrug.
Husma.nd Kristen Jensen Svennum, matr. nr.14sa,SØrig, har in--

tt

tot imod fredningen mod en erstatning
bruger Clrealet til gr'Jsning af kØer.

af 200 kr. pr. ha, idet han

,"

-

t~"

(I

-

Husmand Niels Peter Madsen, matr. nr. 8a Sørig, har intet
imod fredningon mod passende orst~tninG, fordi h~n ikke kan slå lyng.
Husmand Vald. SØrensen, matr. nr. 9~ Sørig, har intet imod
fredningen mod en erstatning af 200 kr. årlig i de første 20 år for
at undlade at slå lyng og for fredninGen i det hele.
lyng til kommunevejene
I
~-,

Han slår nu

for ca. 200 k:.Y'r årlig.

Gårdejer Alfred Nielson, ma~r. nr. lOb og 11 Dørig, har

e

intet imod fredningen mod erstatning.

Han har oplyst, at han har en

40 årig plantage på 2 ha af areal~t, og at der ar muresand i n0318
af bakkerne.

Han forbeholdc;r [;ig ret til at foretage nyplantnine i

plantagen og til at tagu sand til eGet brug; i modsat f~ld må erstatningen f"orhØjes.

Du t samme Gældor, hvis hdn ikk<J mG. df:-,:r:esse
arecllut

med kØer.
Gårdejer Thomas Lyngshedc;, matr. nr. 12å Sørig, har intet
haft mod fredningen at erindre.
Husmand Chr. Pedersen, matr. nr. 20g Raabjerg, har intot
imod fredningen mod en erstatning p~1.:::"75
kr. pr. ha, svarende til den
pris, han gav for arealet, da han kØbte det
Raabjerg sogn0råd har protesteret

i

1947.

imod fredningen f.s.v.

I

denne måtte læggo hindringor

1
1

i vuj<Jn for gunnumfØr01son

af projoktet

I'

~,

til en vej fra Aalbæk til Sindal.

1

Dot bemærkes, at fru Clara Jul Skallerup forsåvidt angår
matr. nr. 20g Raabjerg,

oe

statskassen forsåvidt anGår m~tro nl. 12a

Sørig, har anmodLJt om, at dOr! orJt,lcnLlC,

l1ur UVGl1tuelG kommer t iJ.ud

botaling i anlednine; af frodnin(;on~ mfl.blive indbo talt som oxtraordi-rrcrt afdraG på de respektivc :ån.
Nævnet bestemmer hereftcys at don del af fØlgende matr. nr<,
nemlig 22!, 23! og 24~, 34!, 21~, 20g, 19~, 16!, 1~, 32! og 36~, ll~l

I

,
-

i:7 o

10~, 9a, 8, 31~, 30~, 29ll, 7~, 4a Raabjerg, Raabjerg sogn, og 13Q;
14§." 8§"

9s:!"10:9.og 11, 12§:.Sørig, Raab jerg sogn, der liggGr indc:nfoy

den med en grøn skygget linie på dGt under sagon som bilae XIX frum-J.agte kort l : 4000 angivne grænse, og som tilhØrer de nedenn;Bvnte
ejere, vil være at frede således, at der pålægges arealerne fØlgende
servitut :
Tilstandcn på arealerne må iklw forandres, men disse ska.l
~-)
I

henlieL;e på sammG måde som hid t il.

tt Ligere

~'

bygges.

opdyrkes eller beplantos,

Dc må som fØlge heraf ikke yder--

ligesom de ikke må græsses eller bo-

HØslet på de smalle engstrimler kan dog finde sted i samme

omfang som hidtil.

Lyngslagning

må ikke finde sted.

Selvsåede nåle--

træer bØr fjernes.

Dor må ikke på arealerne foretages gravning af

jord, tørv, lyng-t:;Ørv,
stem, grus, Dand eller ler eller i det hele ta·Get noget som helst indgreb i jordsmonnet.

Der må ikke på arealerne;

anbringes master, boder, skure eller ~ndro indr0tninger,

der kan vir-

ke skæmmGnde. Henlæggelse

Jagten kan

'JdØves som hidtil.

tt nes
'~)m

afat'fald må ikke finde sted.

Ejeren af matr. nr. 13~ Sørig, nu husmand Johan--

Pet-':l'sGn,
der 0r den cneste lodsejor, der bor vod sin Jod, kan
hidtil g0re sine fredede, opdyrkede arealer til e~nstand for

dyrknin~9 ligesom hen kan grav0 tørv til cg0t brug.
Der tillægges almenheden adgang til arealerne ad eksist~rende vej og ret til at færdes til fods og til at opholde sie på
~realerne, opdyrkede arealer dog undtaget.
,1.yestier, og teltslagning,

Dog må der ikke dannes

kampering og båltænding

er ikke tjlladt"

Al færdsel og ophold på arealerne sker iØvrigt efter frea-

e

:1ingslli~vn8ts
nærmere bestemmelse

og under iagttagelse af de ordens-

~Ggler, dette måtte foreskrive.

l:låttedet vise sig nØdvondigt af

hensyn til fredningen, kan nævnet helt eller delvist forbyde iærd-

•

- $. sol og ophold på dale df aroalorno.
Påtalerut helr froL~ningsl1.rBvn\jt
f'or Hjørring amtsrådskrGds
og naturfredningsrådet7

hvur for sig olIer i forening.

Efter at forlig forgæves har været prøvet, har nlwnet f.J.stsat fØlgende erstatninger
ha
22a

Raabjerg by
og sogI?-

23~ og 24å

~,

34~

ibd.
ibd.

gdr. Aage Andersen,
Bunken pr. Aalbæk

ers t a tni!!:
1""~

4,90

750

gdr. Jens Chr. Jensen
Larson, Bunken

13,12

2000

II

hmd. Jens Pet~r Christensen, Bunken

0,96

200

,I

hmd. Aksel Martin
Henriksen, Bunken

3,67

550

\I

9,95

1500

II

l- _

I

21a

-

ibd.
ibd.

19Q.

I

16~

ibd.

ibd.

~,

la

ibd.
ibd.

II§!

10a

ibd.

ibd.

husejer Ohr. Pedersen,
Bunkon
Af dotte belØb udbota~os 750 kr. til fru
Clara Jul Skallerup,
Jernbanegade 4, HjØrring, som afdrag på det
til samme den 13. maj
1947 lyste pantebrev.
hmd. Chr. Eriksen.,tnu
Chr. E. C. Rump, ~unkan pr. Aa1bæk

1,69

250 \,

lJmd. .B'ransEjnar Hou~jær~ Lodskovad pr.
Aalbæk

1,14

200

,l

10,60

1eOO

,I

3,19

500

,I

":~,J.1b;nk

1,34

200

l!

iru N~rgrcthe Suenson,
Kgs.Hytorv 28, Kbhvn.
at overfØre

1,38

200

11

~dr. Niuls Chr. Olesen,
Hådujerg gI, præstegård
sdr. Carl Erik Troldborg,
rroldborg pr, Aalbæk
gdrske. fru Kristine
II;jo.rth,Radb jerg pr.

51,94

8150 le.

I

•

- 9. Matr. nr.

ha

_..!j_~.r_

overfØrt
Raabjerg by
og sogn

9§.

8

ibd.

-

3la

ibd.
ibd.

ibd.

29~

ibd.

ibd.

4§.

13Q.

-

8a

I

9~
1012. og 11

12g,

ibd.

ibd.

ibd.
ibd.

ibd.

8150 ler.

fru Dagny Ingenohl,
nu fru Margr. Suenson

1,3'7

200

A/S Slaabakkegaa:rdsfonden,
Raabjerg
pr. Aalbæk

0,93

200 -"

hmd. Ludvig Jensen Husth,
Raabjerg pr. Aalbæk

0,95

200

!l

hmd. Aksel Johdnnes BCrC7
nu fru Michacla Jmith,
Raab j erg pr. A.J.l
bmk

0,93

200

,I

Orsagf. Aage Bjørndal,
Holstebro

3,55

550 .,

hmd. Niels Peter Christensen, Skiveren pr. Aalbæk

0,96

200

il

gdr. Niels Chr. Marinus
Nielsen, nu gdr. Chr. Grothe
Skiveren, Skiveren pr. Aalbæk

3,08

500

11

n

vi dir.Smith,

SØrig by,
hmd. Johs. Pedersen,
Raabjerg sogn. Sørig pr. Aalbæk.

14{!

r

51,94

erstatning

hmd. Chr. Jensen Svennum,
Hvims pr. Aalbæk , nu Harald SØndergaard,

6,64
12,44

1500 .,

1900

II

hmd. Niels Poter Madsen,
nu hmd. Arnold Ho Madsen,
Rimmon pr. Aalbrok

1,65

250 '

hmd. Vald. ~ørensen,
Uggorh31d pr. Aalbæk

4,'72

850

grd. Alfred Nielsen, Vester
Lyngshede pr. Aalbæk

'7,65

1200

,-

400

'I

gdj. Thomas Lyngshede,
Lyngshede pr. Aalbæk
Der findes ikke anledning
til at udbetale nogen del
af denne erstatning til
statskassen.

2,59

--_._-

II

---

ialt
tilligemed renter heraf 4 0 p.a. fra datoen for denna kendelse, ind-

~)

til

bot~ling

skor.

l"orså.vid t dot frodcdu
nummur, vil
skilt

dette

for

betydning

,-t::- et

en del

dot frudede

at

:nu trikuls-

matrikuloru

S;Br-

ejeren.

Da gennemfØrelsen

I'Gnter være at

oe

være ~t udstykke

uden udgift

af stor

a.ro.].l omfat tvl'

for

af denne fredning

hele

udrede

landet,

vil

findes

de fastsatte

med 2/3 af statskassen

at være en sng
erstatninger

med

og 1/3 af Hjørring

amts-·'

fond.
'.L'

Den del
l6å,

b G S t c m ro e s

i

E

af matr.

l~, 32~ og 3G~~ ll~,

Raabjere
sogn,

sogn,

nr.

22,§., 23g, og 24å,

9~, 8, 3l~,

lO~,

2l@:" 20g,

:':"0

se ) syd for

199~,

30å, 29n, 7~, 4~ Hadbjurg:

og 13Q, l4å, 8~, 9~, lOb og 11, 12& 3øriG,

Ra~bjerg

og som er belig..:;endo på J;:;rup

der t ilh;2J:L'l.Jro vonn1)vnte ej ure,

hede (Raabjerz,

34a,

Lyngshedo,

alt

på dot unduJ-

som angivet

I'

sagen fremlagte
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Den 27. april 2017

Frederikshavn Kommune
FN-NJN-14-2017: Afgræsning på Jerup Hede.
Fredningsnævnet har den 27. februar 2017 fra Naturstyrelsen Vendsyssel modtaget ansøgning om
tilladelse til at foretage afgræsning på matr.nr. 9 Sørig, Råbjerg Ejerlav, der ejes af Naturstyrelsen.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen
for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens omstændigheder
Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. februar 1951 om fredning af Jerup
Hede, der er en tilstandsfredning, som blandt andet indeholder en bestemmelse om, at arealerne
ikke må afgræsses.
Naturstyrelsen har i sin ansøgning blandt andet anført, at området er udpeget som fuglebeskyttelsesområde nr. 6 og habitatområde nr. 3. Delområdet er desuden udpeget som særligt plejekrævende
natur, hvortil der kan søges tilskud efter landdistriktspuljen til opsætning af hegn og søges tilskud til
afgræsning. Denne udpegning bygger på kortlægninger i overvågningsprogrammet NOVANA og
omfatter arealer, hvor græsning anses for en nødvendig forvaltningsforanstaltning for de kortlagte
naturtyper og således nødvendig for at leve op til habitatdirektivet.
Naturstyrelsen gennemfører i samarbejde med Frederikshavn Kommune og Kragskovhede Fængsel
i årene 2013-2018 et naturgenopretningsprojekt under EU’s tilskudsordning LIFE+ Nature.
Projektet kaldes LIFE WETHAB (Restoration of Wet Habitats in the Jerup Beach Ridge Plain) og
har til formål at forbedre forholdene for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for Natura2000 område nr. 3. Det drejer sig alt overvejende om de lysåbne naturtyper, som er truede af
tilgroning i området.
Som en del af LIFE-projektet foretages naturgenopretning i form af rydninger af træer og opvækst
og genetablering af mere naturlig hydrologi. For at sikre naturtyperne mod tilgroning i fremtiden
arbejder LIFE-projektet med at etablere afgræsning eller slet på de steder, hvor det er muligt.
Græsning med robuste dyr vil kunne holde det meste af tilgroningen i skak og hjælpe med til
løbende pleje af arealerne.
Sommerfuglen Hedepletvinge er også på udpegningsgrundlaget for Natura2000 område nr. 3.
Sommerfuglen er afhængig af planten Djævelsbid, som også fremmes ved at genskabe og sikre
lysåbne arealer. Sommerfuglens larvespind kortlægges årligt og hegnet opsættes så hovedparten af
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spindene er uden for hegnet. På længere sigt ønskes en ekstensiv afgræsning, der tilgodeser
sommerfuglen inden for hegnet. De første år er der brug for en lidt hård afgræsning for at bekæmpe
invasive plantearter, primært Glansbladet Hæg. Den hårde afgræsning kan dog også tilgodese
sommerfuglenes nektarplanter og behov for at larvespind ikke overskygges.
Når arealerne ryddes og holdes åbne, er dette foruden en sikring af naturtyperne også med til at
holde det meget karakteristiske rimme-dobbe landskab synligt, som er hovedformålet med
fredningen.
Naturstyrelsen har henvist til et medsendt kortbilag, der viser det areal inden for fredningen, der
ønskes afgræsset.
Sagens behandling
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 12. april 2017. I
besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt
udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Per Faurholt. For
Naturstyrelsen mødte Helle Kold Jespersen og Bjarke Huus. For Frederikshavn Kommune mødte
Kresten Nikolaj Nielsen. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Eigil Torp Olesen.
Naturstyrelsen oplyste, at der i 2000 er udarbejdet en plejeplan for arealerne. Efterfølgende har
Naturstyrelsen opkøbt en del arealer. Da der i plejeplanen ikke er taget højde for, at det af
fredningen fremgår, at der ikke må ske afgræsning, søges der nu om dispensation herfra for at sikre,
at der på de tørre arealer vil kunne afgræsses, primært med Galloway-kvæg.
Frederikshavn Kommune havde ingen bemærkninger.
Danmarks Naturfredningsforening anbefalede projektet.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af arealer ved Jerup Hede betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele
dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det
ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig
forstyrrelse af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50,
stk. 3, kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det
naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de
plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.
Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Idet fredningsnævnet endvidere lægger til grund, at dispensation til afgræsning af arealerne vil
medvirke til at sikre en opnåelse af fredningens formål, kan der meddeles dispensation til det
ansøgte.
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Klagevejledning
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 naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.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. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i
Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis 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 en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljøklage- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er
indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin
klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret
tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler
imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager
har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation 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 dispensationen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.
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Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:
1. Tage Leegaard,
2. Per Faurholt,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Frederikshavn Kommune, att. Kresten Nikolai Nielsen,
5. Naturstyrelsen, NST-4160-00327,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,’
7. Danmarks Naturfredningsforening v/ Eigil Torp Olesen,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
10. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Frederikshavn Kommune
Den 10. april 2019
FN-NJN-6-2019: Afgræsning på Jerup Hede.
Fredningsnævnet har den 4. februar 2019 fra Naturstyrelsen Vendsyssel modtaget ansøgning om
tilladelse til at etablere afgræsning på matr.nr. 11e m.fl. Sørig, Råbjerg, tilhørende Naturstyrelsen,
samt en mulig fremtidig afgræsning af en del arealer tilhørende private lodsejere.
Naturstyrelsen har i en mail af 10. april 2019 nærmere oplyst, hvilke arealer, der er berørt:
Naturstyrelsens arealer:
Matr. nr. 29n Råbjerg Ejerlav, Råbjerg
Matr. nr. 30d Råbjerg Ejerlav, Råbjerg
Matr. nr. 31d Råbjerg Ejerlav, Råbjerg
Matr. nr. 29n Råbjerg Ejerlav, Råbjerg
Matr. nr. 4cr Råbjerg Ejerlav, Råbjerg
Matr. nr. 8e Råbjerg Ejerlav, Råbjerg
Matr. nr. 9m Sørig, Råbjerg
Matr. nr. 11e Sørig, Råbjerg
Private arealer:
Matr. nr. 9g Råbjerg Ejerlav, Råbjerg
Matr. nr. 10d Råbjerg Ejerlav, Råbjerg
Matr. nr. 11e Råbjerg Ejerlav, Råbjerg
Matr. nr. 7o Råbjerg Ejerlav, Råbjerg
Matr. nr. 8d Sørig, Råbjerg

Fredningsnævnet har behandlet sagen som formandsafgørelse uden besigtigelse i medfør af forretningsordenen for fredningsnævn § 10, stk.5 og har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen
for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 8. februar 1951 om fredning af arealer
ved Jerup Hede, der er en tilstandsfredning med bestemmelser om, at der ikke må græsses, men
tages høslet på nærmere anførte arealer.
Det fremgår af sagens oplysninger, at der vedrørende de private arealer er sket overtagelse af Naturstyrelsen, bortset fra 2 mindre arealer.
Det fremgår endvidere, at det for så vidt angår den del af ansøgningen, der vedrører matr.nr. 8d Sørig, Råbjerg og 29n Råbjerg Ejerlav, Råbjerg, endnu ikke er afklaret med hensyn til lodsejernes deltagelse og med hensyn til, hvorvidt det er naturmæssigt gavnligt, samtidig med at være praktisk og
dyreetisk muligt.
Fredningsnævnet har i en sag-FN-NJN-14-2017-Afgræsning på Jerup Hede - den 27. april 2017
meddelt en tilsvarende dispensation. Denne afgræsning blev etableret samme sommer, og det har
vist sig, at græsningen har fungeret fint som naturpleje.
Fredningsnævnet kan henvise til ovennævnte afgørelse af 27. april 2017.
Ansøgningen er vedlagt et kort med angivelse af de berørte arealer.
Naturstyrelsen har oplyst, at det er en del af LIFE-projektet, at der foretages naturgenopretning i
form af rydninger af træer, opvækst og genetablering af mere hydrologi. For at sikre naturtyperne
mod tilgroning er det en del af projektet at etablere afgræsning eller slet på de steder, hvor det er
muligt. Græsning med robuste dyr vil kunne holde det meste af tilgroningen i skak og hjælpe til
med løbende pleje af arealerne.
Sommerfuglen Hedepletvinge er på udpegningsgrundlaget for Natura2000-område nr. 3. Sommerfuglen er afhængig af planten Djævelsbid, som også fremmes ved at genskabe og sikre lysåbne arealer. Sommerfuglens larvespind kortlægges hvert år, og hegning for græsning etableres derfor uden
hovedparten af spindene. Det vil de første år med afgræsning blive nødvendigt med en hård afgræsning for at bekæmpe invasive arter som f.eks. Glansbladet Hæg. I hegningen påtænkes at etablere
klaplåger eller lignende.
Rydning af arealerne vil tillige sikre, at det karakteristiske rimme-doppe landskab holdes synligt.
Frederikshavn Kommune har i mail af 27. februar 2019 bemærket, at projektet vil have en neutral
eller positiv effekt på både arter, naturtyper og levesteder samt yngle- og rasteområder for dyre- og
plantearter omfattet af Bilag-IV-arter.
Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Jerup Hede betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse
af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun
meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige
udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter,
der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.
Fredningsnævnet må efter sagens oplysninger lægge til grund, at en dispensation ikke er i strid med
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet kan på grundlag af de foreliggende oplysninger meddele dispensation til det ansøgte, da det må antages, at den påtænkte afgræsning mv. må antages at have en gavnlig effekt på
naturen og sikre en opnåelse af fredningens formål.
Det bemærkes, at Naturstyrelsen må drage omsorg for at indhente samtykke fra de private lodsejere,
hvis det besluttes, at de påtænkte foranstaltninger også skal omfatte disse arealer.
Klagevejledning
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 naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets
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 Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017.

Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis 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 en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til
at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation 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 dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre
Denne afgørelse sendes til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tage Leegaard,
Per Favrholt,
Miljøstyrelsen, København,
Frederikshavn Kommune, att. Kresten Nikolaj Nielsen,
Naturstyrelsen, NST-4160-00327,
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening v/ Eigil Torp Olesen,
Dansk Ornitologisk Forening, København,

9. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
10. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
11. Friluftsrådet, centralt,
12. Friluftsrådet, kreds Vendsyssel.

