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l\nlllPlrJer: Pr(-'dn~ Y)~;-:'1;pvn~t feT'

all' t; , Veatervi g •.

Fredningstilbud.
Undertegnede ~ .J.,. f t.,..;.. ("eJ.,,,,'l. <.v-' ,

tilbyder herved som ejer af matr. nr. lfCX1X~~ i ~

'.. ,~, t. II '.-,..,,). \,••..-y ~-\ ,o., .......;J-" .... --'r

/6
af ~>ir. <!tJ11.,,~ll.P""~/ by

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

.
I ,I ~. I ~".......... ~~I

I- .....
sogn,

Arealet beskrives således:

('I

~J (,.J J , , • t..

Fredningen har føl!-(cnde omfan~:
Arealerne må ikke bebyg~es eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, således at

udsigten til o~ fra kirJ\Cn hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eJler
anbringes transformatorstationer, telefon- 0i~ tele~rafmaster. o, lign.; der må ikke opsæUes
skure, lIc!sa!gssteder, isbode~, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skun-
hedsforslyrrende genstande.

YJ~ ,fm:bl!rrdld'ct itMig :{d{ig~t~1:iv,;Q.K

ror fredningen kncver jeg ingen erstatning,
Jeg er indforstået med, at ovellsUlende fredningstilblId tinglyses på min ejcndom matr. nr.

J]j af. -dL' _. ./ .. ,........ by".. - 6...... so~n,
~" ....

dog uden udgift for \I1i~.
Påtalcbcrclliget i hcnhold til

amt og '.0> • ) .. ' ,':. "'... /

foranstående er fredllin~snLcvnet for
menighedsråd hver for sig.

..
/~., ... '-40 ... J

\ \, l , ~ I

den~ 6 'I? 19 J"O

et1/)' I.R--O~~
~.tC.

Idet frcdning<;n,cvnet fol' Thi S t ed
fredningstilbud, bestemmcs det. at tilbudet skal lyses
af UdI'. 0kj oldborg by

amt modtager og godkender foranstående
som servitut på matr. nr, Ih
;jl-:joJ dbl1rg sogn,

"II l ''''.;

-, l

r~l J' . +- e)
.t 1 ~S "I .....

af hartkorn: O tdr, /~ skp, ~ fdk. O ~ alb., 11:V'il'k~y.nmmt::nrc1xf6Kbitr·
x1eMuXlæd '700 atr:I:01'l :xi.bd:6~(7, ~v:ktlld1:n:'Clg;
Dct fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedcs henlagt på akten.

M.}).t.p~nt(:h:r:ftr:!1:cr,br'lJF~3ruttiGh.,cervitIJtt()r ()!3 øvr:Lge hyrr'l~r henvises
hednlllgsnævnet for 'fIhisted amt, den./7 l-tf 1953. til tlnr;boe;en.

p. n. v.
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71'edningsnmvnet for Thisted amt t

Vesterv1~.I" , '

Fredningstilbud.

Undertegnede ~ lo ) " ,., '" q'

tilbyder herved som ejer af matr. nr.
h lo (..", r.....i

S ')<

<;r.l .~ /.), f.:.)~" '"V .,~~, -./

af Sar. tf,1,/ &.-' .J~ .. (. by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

,
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller bcplantes, midlertidigt eller vedvl1rende, således at

udsigten til og fra kirken hindres, ligesom der heller ildw på arealcrne må graves gl"US eller,
anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes
skure, udsalgssteder, isbode~: vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande.

'Xkrt}{OJ:b~hDlde;rmrigldog~~ktikxt

"

ee
For fredningen knever jeg ingen erstatning.
Jeg Cl' indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr. ,,1\

af,.,]rJr ....... /.,/ oJ ?~/ by "~ /_,"j""<Y~/ sogn,

dog uden udgift for mig. .,,__..')
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredll~l]gsnævn,et for

amt og ~ ~<J"c •./~~.." 7 menighedsråd hver' for ~ig.

c11r~ den .t5/7/'9fJl> >" 4 " ' .

" / c v/JtfloP; (/Jtij~(
I

Idet fredningsnævnet for Thi et'ed amt 'modta~er og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut ,på matr. nr. 5k
af ;':;dr. Gkjol<1bc1rg by 81<joldborg sogn,

\

af hartkorn: O tdr. 3 skp. "- ·1- fdk. o~ alb., hvilket matr. nr. forbin-
delse med matr. nr. 51 GmGt. og 52c lh1J1(lborg by o'! sOGr~J,K.xu~gør et landbrug.
Det fredede areal ses indte~net på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

M.h.t.panteh~ftelser,bru~9retti~h.,8ervitutter ug ~vrige byrder honvises
Fredningsnævnet for ICtl1sted amt, den """j/tf4 195~ . til tinrboe;en.

p. nl...v. /'
-'-~--'------====--- ,//;'~f!./.: /'
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Fredningstilbud.
Undertegnede Skjoldborg-Kallerup sogneråd P,l kommunens vegne

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 25~

af Sdr. Skjoldborg by Skjoldborg
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

Hele det pågæJdenrle matr. nr. fredes •

• Fredningen har fl1lgende omfang:
Arealerne må ikke bebyg~es eller beplantes. midlertidigt eller vedvarende, således at

udsigten til og fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbringes transformatorstationer. telefon- og telegrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes
sIntre, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande'O S

Vi :!~JCforbeholder ~ dog ret til at anvende arealet som parkeringsplads.

, Vi
25~

For fredningen kræverXil~ ingen erstatning
~K~cr indforstået med, at ovenstående fredningstilbtld tinglyses pH~~lkejendol1l matr. nr.

af Sdr. Skjoldborg by Skjoldborg sogn.

dog uden ud~ift for mig.e P:\taleberettiget i henhold til foransti\ende er fredningsnævnet for Thi ste d
amt og Sk~O l dborg menighedsråd hvpr for sig.

Skjoldborg, deli /6///19 57, idet sognerådsformanden

ved sin underskrift attesterer, at underskriverne udgør samtlige
sogne:rårlets medlemmer: /5//7 .c:._ ~y /. ~/ j? 4J.f .,k

~ _ #/vc--~ /' ~e:-c.: - .. ~. V.:!t'{,z/I,vc":.)y-,"'4.-c. .

. %:;7;~:.t:;;:::~ G.jL·bu~.M: ~
fdct fredningsnævnet for This .':?il;U1~nt modtager og~dkender foransH\ende

fredningstilbud, bestemmes det, at tilbude~ lyses som servitut på matr. nr. 25~,
af Sdr. Skjoldborg by Skjoldborg sogn,

af hartkorn: O tdr. ,,"'0 skp. O fdk. 0~/4 alb., mItJttxlJlxtxJclJlXxbl1ix·et t~Eixmk~xxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXhxxxxxxxxx~~»xj~~
~1~i:JiKUu.x~~~~~:Q"~~1CltDt~~JUtc~~~·lt~~JfliJaxgtJqXlX~it

Fredningsnævnet for Thi St ed amt, den "I /.l. 19>7.

ft~
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Fredningstilbud.
Underte~nede eSsv"l"~W-". ""~/-~"C ..__ ( I:;,.J /"" ~':"lt?t..d"Z'."''l ..t . ...,,,,, 1»"~71,·

tilbyder herved som ejer af matr. nr. .z''j

af Gdr.,.. 1.,/,,/ ,..ru.,~~p by

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

.... e;:, •• ~ ... i~t!of?' "I
~ - sogn,

Arealet beskrives således:

J. . I ~ /"t /
• i I r '\ ( " .. .1 II ,.~. , .. " / .... 'Iv .... ...(,_. zt'-"U ....

• Fredningen har folgende omfan~:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, sålcde<; at

udsigten til og fra kirken hindres, ligesom der heller ikkc på arealcrne må graves grus ellcr

anbringes transformalorstationer, telefon- og tclcgrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes

skurc, udsalg3stcder, isbodcr~ vogne til beboelse eller opbevaring af rcdskaber cllcr lign. skon-
heusforstyrrcnue gcnstandc.
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, For fredningen kræver jeg ingen crstatning.

Jcg er inuforståct mcd, at ovenståendc frcdningslilbud tinglyses på min eJcndom matr. nr .
af .~J(}r.<" I" /.I""c' by .\ ; ~ .. '''' '/ sogn,

.'J... /

dog uden udgift for til ig.

Påtalcbcrettiget i henhold til foranståcndc cr frcdningsnævnet for
amt og C't ti (Ø' ,1., ,'. ' ..)1 menighedsråd hvcr for sig.

Jdet frcdningsnævnet for '
Ilhi sted

frcdningstilbud, bestemmcs det. at tilbudet skal lyses

af Sdr. ~kjoldborg by

amt modta!!:er og godkender foranstående
som servitut på matr. nr. ;~9

L~l{j oldbol'e; sogn,

af hartkorn: O tdr. O skp. O fdk. l t ulb., lIwikctY.UII1ot~Xllrx: f.ifmkl·
Ii.e I~ HiE~ ~ftllC au. Xbtk~.w:lgM? ct7bmdbrllg".f

Det frededc areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.
M.h.~.puntehærbe18cr,brugsrettjsh.,Eervitutter og ~vrige byrder henvises

Fr,cdningsnævnet for ThiEted amt, denAIZ /..14 195~. til tlngbogen.
p. n. v.
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net tiltr'''Jc18s, at n'lll'V'Y'l'enne frec1nin > Vilbud tin"lYG8s • ,I

~3C)Jll~erviLl1t:::;tiften(le ptl. del1 Skjolcl1Jor,,,; Kirke -Lilh0renc1e

r. Nl. V.

Kirkeminjl,'Leriet, den ?4. Br:pL8mlJeI' 1951
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Få denne kopI of motrdcelkortet er indtegnet og vist med rød sJ:.rovert"ng ;
f. Etoreal ofmotrnr. 19. ..5omogfes/redet i !z.t. forlig ol .es/? 1950 mellem /nxln.r-izgs-

nævnet 09 Cfjeren.
e. Helematr. nr. 29. som agtes {redet ih t. ,corll9 ol" 2$/7 -f95(J mellem /redrun.gsn.ævrzel

og ejeren. \
3. Et areal af matr n.re 51og 5~• .som agtes /redet ih.1. (orllg 0T tE8/?·19$0 mel-

lem /redningsru:evn.et og (tieren
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S6nder··Slgoldborg By
Sogn; SkJoZdbol'g

Herred; Huncl bOl'g

A-mt.' Thi5ted

.E(oT'tei suppleret for så. 7!~di angår terræn. lnod syd.
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Rigtig kopi af matrikelkortet.

Dlrektor.tetfor M.trikeiv ....enet; ln)0/~
Målforhold 1: 4000 ~ 500 "v.
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Btanke. H ..... Chr. P•• r•• ne Papirhandel A/S
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,.HIS1.-::D
'fMJO-/9~6
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt.

\'65'.04-

Den 18. december 1995 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde
på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretages:

Sag nr. VaF 45/95

Ansøgning om tilladelse til opstilling af lygter på Skjoldborg
kirkes parkeringsplads omfattet af Exnerfredning.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 29. november 1995 fra Skjoldborg menighedsråd,
med bilag.

2. Påtegningsskrivelse af 15. december 1995 fra Alborg Stifts-
øvrighed, med bilag .

Sagen
Aage
jer,

har telefonisk været drøftet med det amtsrådsvalgte medlem
Koch-Jensen, Tindbæk, og det kommunalvalgte medlem Poul 80-

Snedsted.

Fredningsnævnet meddelte enstemmigt tilladelse i henhold til na-
turbeskyttelseslavens § 50, stk. 1, til opsætning af de 2 lygter
nærmest kirkegårdsdiget i overensstemmelse med stiftsøvrighedens
indstilling, således at det skal være Albertslundlygter af typen
MINI, og at lygterne holdes ca. 2 m fra diget.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år

l ,/ \ II \ ';)- (- ry,,- (

7- ')



efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på
hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 ind-
bringes for Naturklagenævnet af blandt andet den, der har begæ-
ret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeIse af kla-
gen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af Naturklagenævnet.

Knud S. Lund,
formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes.



REG. NR. 135 \ ol-\.
Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet

for Viborg amt

Den 13. juli 1998 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted ..

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 31/98

• Ansøgning om tilladelse til opstilling af 2 depotbokse ved Skjoldborg kirke på matr. nr. 1 f
Sdr. Skjoldborg by, Skjoldborg.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 29. marts 1997 fra Ålborg Stiftsøvrighed, med bilag.

2. Skrivelse af 6. juli 1998 fra kirkeværge ved Skjoldborg kirke, Anton Mikkelsen.

Det fremgår af materialet, at materialeboksenes mål bliver på 3 x 3 m og udføres af indstøbte beton-
eller metalstolper isat trykimprægnerede planker. Højden er maksimalt 120 cm.

Under hensyntagen til materialeboksenes meget begrænsede synlighed godkendte formanden i
medfør afforretningsordenens § 9, stk. 4, at materialeboksene opstilles.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger
for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

Klagefiisten er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefiisten. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes af Naturklagenævnet.

Sagen sluttet.

~Mød~(~æve~

~\4d,
formand.

L: . '. ... .
n ~ o::. >,. j • J
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• Fredningsnævnet for Nordjylland
Nordlige del
Badehusvej 17,9000 Aalborg, Tlf. 96307000

RE6.Nl

Thisted Kommune
Bygningskontoret
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy

Aalborg, den 8. oktober 2007

FS 38/2007 - Vedr. byggesag 2007-0723, matr.nr. 1 h Sdr. Skjoldborg,
Langebeksvej 21.

Ved Deres skrivelse af 13. juli 2007 til Miljøcenter Aalborg, som nævnet
har modtaget den 20. august 2007, har De for Jacob 0. Pedersen ansøgt om
tilladelse til opførelse af carport og redskabsrum på ovennævnte ejendom,
der er omfattet af deklaration af 17. november 1953 til sikring af Skjoldborg
Kirkes frie beliggenhed.

Nævnets formand har foretaget besigtigelse og sagen er i øvrigt skriftligt be-
handlet.

Skjoldborg Menighedsråd har ikke haft indsigelser.

Da den ansøgte bebyggelse på 40 m2 opføres bag den eksisterende bebyggel-
se i forhold til kirken og ikke skønnes at hindre indsigt mod eller udsigt fra
kirken og kirkegården, tillades det ansøgte.

Tilladelsen, der er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.l,
kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes
til fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, så-
fremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når
klagen er modtaget fra fredningsnævnet og behandlingen af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen

I!JLS- /2/~ cyo/69



Kopi sendt til:

1. Jonna Petersen
2. Carl Gustav Larsen
3. Miljøcenter Aalborg, att. Nils Schou
4. Skov- og Naturstyrelsen, København
5. Danmarks Naturfredningsforening, København
6. Danmarks Naturfredningsforening, att. Poul Alstrup
7. Danmarks Naturfredningsforening, att. Poul Sivertsen
8. Aalborg Stiftsøvrighed
9. Skjoldborg Menighedsråd vi formand Kirsten Fonseca, Troldhøjvej 6,

Skjoldborg, 7700 Thisted
10. Jacob ø. Pedersen, Langebeksvej 21, Skjoldborg, 7700 Thisted
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Thisted Kommune

Den 20. juli 2019

FN-NJN-4-2019: Havestue, flagstang m.v. ved Langebeksvej 21, Thisted

Fredningsnævnet har den 15. januar 2019 fra Thisted Kommune modtaget ansøgning om tilladelse 
til at etablere en havestue, en flagstang samt beplantning på matr.nr. 1h Sdr. Skjoldborg By, Skjold-
borg, beliggende Langebeksvej 21, 7700 Thisted. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation til en del af det ansøgte. 
Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af deklaration af 17. november 1953 til sikring af Skjoldborg kirkes frie 
beliggenhed, der har bestemmelse om, at der ikke må bebygges eller beplantes midlertidigt eller 
vedvarende og der må ikke opsættes skønhedsforstyrrende genstande, der kan hindre indsigten til 
eller udsigten fra kirken.

Der er ansøgt om en havestue på 6,7 m2 med en højde på 310 cm til kip og udført som typen 
”Ærø”, en flagstang med en højde på 11 m, samt beplantning i skel på grundens østlige del med 4 
hvide birketræer og 3 birketræer i den sydlige del op mod kirken.

Aalborg Stift har i et brev af 21. februar 2019 anført, at stiftet ikke har bemærkninger til ansøgnin-
gen vedrørende opsætning af en flagstang.

Ifølge Danmarks Arealinformation er der ikke Natura2000-område eller habitatområde på ejendom-
men.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 10. juli 2019. Fred-
ningsnævnet var mødt ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem 
Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Esben Oddershede. For Aalborg Stift mødte 
kirkegårdskonsulent Mogens Andersen og Pernille Stølefjell. For Thisted Kommune mødte Morten 
Yde. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Poul Hald Mortensen. For menighedsrådet ved 
Skjoldborg kirke mødte Lisbeth Hornstrup. Ejeren Puk Agerholm var mødt sammen med Claus 
Josefsen.

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Aalborg Stift v/ kirkegårdskonsulent Mogens Andersen udtrykte bekymring med hensyn til den an-
søgte beplantning med træer i skel, både mod syd og øst, men kunne acceptere plantning af træer i 
hækken i det østlige skel, hvis dette sker i en afstand af mindst 4 m fra ejendommens sydlige hjørne. 
Det vil i et ikke uvæsentligt omfang tage indsigten til kirken, hvis der plantes træer i det sydlige 
skel. Havestuen bør placeres nærmere mod ejendommen og havens nordlige hjørne. Der var ikke 
bemærkninger til placering af flagstang.

Danmarks Naturfredningsforening tilsluttede sig Stiftets bemærkninger og Thisted Kommune havde 
ingen bemærkninger til det ansøgte.

Menighedsrådet kunne godt acceptere beplantning, som ejeren ønsker, da man alligevel skal forbi 
hækken ud mod vejen for at opnå indsigt til kirken.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Skjoldborg kirke betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation 
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensa-
tion, 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 an-
søgte 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 livs-
stadier. 

Fredningsnævnet må efter sagens oplysninger lægge til grund, at en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet 2 medlemmer, Niels Bjerre og Esben Oddershede, kunne dispensere til det ansøg-
te på de vilkår, som Stiftet har anvist. Disse medlemmer fandt, at den ansøgte beplantning bør be-
grænses af hensyn til indsigten til kirken, således at der ikke gives tilladelse til plantning af træer i 
det sydlige skel, ligesom der af samme grund heller ikke plantes i det østlige skel nærmere end 4 m 
fra det syd-østlige hjørne.

Èt medlem, Tage Leegaard, kunne yderligere dispensere til beplantning i det sydlige skel op mod 
kirken med en lavere form for træer end birketræer.

Nævnet traf afgørelse efter stemmeflertallet, således at der gives dispensation til opsætning af en 
flagstang, opførelse af en havestue nogle meter længere mod nord end angivet på en tegning udar-
bejdet af ejer, og plantning af træer i det østlige skel, dog ikke nærmere end 4 m fra det sydøstlige 
hjørne af haven.

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 
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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 ud-
løb. 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 virk-
ning 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.na-
evneneshus.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 overskre-
det klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødeva-
reklagenævnets 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 afgørel-
sesudkast 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.
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Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bort-
falder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Esben Oddershede,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Thisted Kommune ved Klavs Bærent Iversen,
5. Aalborg Stift, sagsnr. 2019-2632,
6. Menighedsrådet ved Skjoldborg kirke ved formand Kirsten Dueholm Fonseca, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, København,
8. Danmarks Naturfredningsforening ved Ib Nord Nielsen,
9. Dansk Ornitologisk Forening, København,
10. Dansk Ornitologisk Forening v/ Poul Hald Mortensen,
11. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
12. Friluftsrådet centralt,
13. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
14. Puk Agerholm,
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