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Fredningstilbud.

Undertegnede ""Jlli, .11~d:.'1'·"d f() l' ~; '!'iI, J:..; .. o;;,)
tilbyder hcrved som ejer af matr. nr. 7::

af 0erl::1l)1~; by
at lade nedennævnle areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogø,

Arealet btlskrives således: 1I()] \} J::"II.,[. :;1'. ";',""

Fredningcn har følgende omfang:

Arealerne må ikke bcbygges eller beplantes, midlerlidigt eller vedvarende, således at
udsigten lil og fra kirken hindres, ligesum dcr heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbringes transformatorslationer, teldon- og te1el-(raflllllster o. lign.; der må ikke opsættes
skure, udsalg~sledcr, isboder:' vo~ne til beboelse eller opbevaring al redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrcnde genstande.

Jeg forbeholder mig dog jeC!It flr : 'j"; "~",, 1,1\,[ l'""L 1,'1cl1l1.: Cl.J'cnl ctumJ-

r,-'(~ 1!Ji 11-" in"·r~'c;L,(l~I~~')l"C"[j(j 0:11 j....~'~,JL1-

r Cl (' ,)", ~ .. 4 .. t· t l. '~ 4 l j l. ,"'. l 'l l ~( l ~ ~'l: l' r'
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indfurståel med, at uvenslående fredningstilbud linglyses på min ejendom matr. nr. ';';:
af :'_I~,:I .1 u by \}])IIU' sogn,

. "
dog uden udl-(ift for mig.

Påtakbercltiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for '~Il'l S t Gcl
amt og ,.1' ;." i " menighedsråd hver fur sig .

:'CI"'l:,',d , den J/Ilt 19b:5,- <' •

>,,~,?-(> ::;',',.1 V.,tJ...1:--:.G-(_A, y// ~.i~;t ·:;a a.-,,(_. ,:/'
- VI/ ,.' -C/ -- ,-,J -1. '
",,1 - .:/.: ''jo', <-, '" C<- CY~/CLO(,'J- ;~_

'~/~' /::~..-;-" 1.",;-"'('7# l~~~~~ ~'7 I ;1,., . ".
<...z.i\,v'/'JH \.; '::'l-C"~ (/.q~t.-f7't-,~/~r.(-~~~.~;'t:.:7J'/d(Z~ (,'!.' C,-,. , .t:f. ..",

Idet fredningsnævnet foy 'l'id ~\tcrl amt modtal!er og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det. at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 72
af' ~; ll]l lJ: " by, ;1,. Idl e .!'r, stJgri,

af hartkorn: \ , tdr.
delse med matr. nr. 1L~

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart

skp. fdk.1 ar: l/·ialb., hvllket matr. nr. I forbin-
lbd. udgør et landbrug.
bedes henlagt pil akten.
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l, " Matr.nr.
~EG. NR. .JJA' L .,~

l 'r ",''Anmelder: " .
FREDNINGSNAJVNBT "

fOR
THISTED AMTSRADSKRBOS

dommerkontoret i Ve'tervig

/11. ~1"/;uJ 1
l~'og 72 Sennels by

og sogn.

l V wL.' •• "'V

Fredningstilbud.
Undertegnede 1& p-,. (~, Ocl ./, ...~tc..J.." )$? 7 .. ~ />-7.;'..,... ~ ~ ~f'•. - ••• c.e.. ~,,.,

tilbyder herved som ejer af matr. nr. / ev og 72

af cl'p ........ & ~ by r-!p , ~ .. " 4-
at lade nedennævnle areal af ovennævnte matr. nr. frede.

spgn,

Arealet beskrives således:
Hel~ matr.nr. 72 samt dele af matr.nr. l~, nem~g: 2~j

)1;) /] / . .JJ ." ,·'r;(.c ,
I I ,/h. T> >.... ... ..1 ....... q.. oyrJ.-e " f-.a 7 Co t'-"'" J. ,..,~ ( -AJ C ~

'-"(..,."......-.l,en,samt den del, der ljgger mellem den udrettede dffentlitbivej fta Malle og den umatrikulerede 6adejord nord for kirkegården, og derdel der i!-i§8iersrr.dfoar cfeatr.nr. Ir.
f"'\' re Ingcn lar ølgen e omfang: -

Arcalerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigl eller vedvarende. således at
udsiglen til og fra Idrken hindrel'l; ligesom der heller ikke på arealerne må graves g,rus ellcr
anbringes transformalorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.; der må.~ikke opsættes
skure. udsalgsslcder, isboder;' vo~ne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande. .

Jeg forbeholder mig dog IdUOt,at sålænge den til præsteembedet hørende
have med gårdsplads samt den del af præstegårdens areal, der ligger i
umiddelbar tilknytning hertil, administreres af de kirkelige myndig-
heder, træffer kirkeministeriet afgørelse om nyplacering af præste-
gårdens bygninger herunder tillige selve byggeplanen samt tilbygninger

,m.v. og ombygninger, der ændrer præstegårdens udseende, uanset fred-'ningsdeklarationen.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforståel med, al ovenstående fredningslilbud tinglyses på min ejendom matr. nr. / a.....

~j' ,.og 72 af ~ t> ;1 "" -, .. I... by ~ ~ , ~ > ~ ~ L..::. sogn,

dog uden udgifl for mig.
Pålalebcrct!ige~ henhold til foranstående er frednillg~nævnet for

amt og li; { ..~ menighedsråd hver for sig.

~' .. >-~ >~~ (~ ,den 4' /~ 19SI "1' I~? - /9~ , rJ~.
cL f.1}4~;J lJ /J ' >J, ~' ~~ ~,,~#~.~<

~ cÆllA~~f&;I';iU;$(~~r:d~L·t:.et C;;{/dt ZdM~~'
f~~, V;~~P.f.~:zt~;7_~~~~?/

Idet fredningsnævnet for "\t~.:o4t:'1'" amt modtal!er~~Aende
fredningstilbud, bestemmes det;:rt tilbu~t skal lyses som servitut på matr. nr. /!!:'" .;' '7:?
af , .a~....~ by ",' 'd'" , "lJ sogn,

af' hartkorn: ~ tdr. ? skp. 4 fdk. ..,,:{ alb.,..lrvil~
~~~. ~
Del fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

M.h.t.pantehæftelser,brugsrettigheder,servitutter og øvrife byrder
, Fredningsnævnet for ~~.Ie,( amt, den 91J;1~ 195~:". henv ses til ting.
! bogen" . ,', '. ,

~ ~ I' i . . I I • I : I .:,.<~.. ' \' ~~~_~ ../ :', ,.,'>..",.,:,:''. /,~ I ",.,1"', 1"i . -..t:,..;.-~ . ~ ( \ f •

<',...." . ~i~stil1es frednln nnu::'rnetfor 'f'hiGted In/edsamtlige :m~n:tgheids-,' " ....' ,
1. . I .1 '/1

:'~ ,> 'r:\dsmedlemmers underskrU'·b. } . ~,'I l'. l, '
'", l I ~

/,~i:".. 'HJndbOrg-Hi~,lerSlcv horred8Ts pro1rsti,d.1;;/7 _ 19~"i~1' ~, ..'::>Y"" ' .. ,'. f

'Jr" . . 1~ 'JIIl'Uf.uv 'YII .OOTIn'IOllAl 5780 ~~ , , I
~ ~ • \. o} i , f;.~ t,:. f ,/ ,j, J' • I (~1. . ;:

...... , ' - ..,/ ,.,' ,r~.~.
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J.nr. 2 G. l60472d jb.·

Det tiltrædes, at nærværende fredningatilbud tinglyses Bom.
servitutstiftende på matr.nr. l~ Sennels By og Sogn uden udgift
for præsteembedet •

....;...K:ir}tem1·~ter1et, den 2. august 1955.
jt, • 1';}iJ '- ~~
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2 9 JULI 1954

I t lREG.NR; /~J'~R
.,.lo ,.', . - ,
'.Matr.nr. 2~ Sennels by og sogn. Anmelder:

FIlEDNINGSN ÆVNET
fOR

THISTED AlvfTSRA.USKl\BDS
Fredningstilbud.

dommerkontoret i Vestervig

Undertegnede

tilbyder herved som ejer al matr. nr • .2 a.
S",,,,,,~,,~af $4 ''1' p..,. 4 by

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

Area~et ~,e,~krives således: .,:Æet. i'~::<-'~~ ......,. ~:,:, ~'1,ll/·~~4L,.r -=
('6. ()..("C.r~l, l) .. (., C-C~"'/j., ~..... >~ft..;t ,ir/ .te.l.~l;'·''''''"1~:'~v (» a <.f.'ej - td'A---.....t1J
,,> .VI'''1.:i • ~ ~ ./',... '/---..-c.) 77 ... ..,.~ .Iv I " I .~. 7 ......' ....J.,.)

sogn,

Fredningen har følgende omlang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidiHt eller vedvarende, således at
udbigten til og fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anhringes transformatorstationer, telefon· Ol-! telcgralmaster o. lign. i der må' ikke opsættes
skure, udsalgssteder, isboder,' vogne ti! beboelse eller ophevar~ng af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande.

~Jdlløbx:kOilltatxmbgxdogxK:t Xit.-u

For frednil1~en !Hæver jeg ingen erstatning.

Jeg er indfurstået med, at ovcnstående frcdningsti!bud tinglyses på min ejendom matr. nr.
2,2, af ;;;.~ ol , ,.. ~ hy ::;;,. -' .... ., 1-,. sogn,

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for
amt og .~ .. ,...., ... i__ menighcdsråd hver for sig.

, den f /'7 19;)/

~?fU~-j' a-r:-('t:?-~f'i:-?~- ,
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Matr.nr. 71 Sennels by og sogn. Ånmeid~r:

. FREDNINGSNÆVNRl'
FOR

TH1'\TI!D AMT'\!lAOSKRBt

domme;1conto~t f Vt'~tervl~
Fredningstilbud ..

Undertegnede
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 4-:::~;ur;::o tl..,f, -' ?ir,O
af ~ r .... 7 • L-. by

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

.$-, .... .,.,h 'sogn,

Arealet beskrives således:

(' t,. 1. d -. I- /!...,.. .~~ ... " ... e-L Co' .. J r ,,'" ~ , " ,i:/" ,6'7--1~""'l.-U#''I'''' .'(~vJV T ,

ri, ,4' ( ~- /)' • -" ' /:dej") .\ ;..t' ,"I~r, ';,1' .; ~.l: .. ,/" A'~l .... :1. ,t~ ..-",.ed' c~'"' ~o-(J(~ V-- -',0.0- ~~ j(L':wv'f :;. ~_. ,. - 1,'""'ill' ) II"'" ~ "// j~~ '..,-:",:'~l ."Co '" 1(.,~"Ic-!Ijl·),.r.,1 " ....".. ... ,
/, .

Fredningen har følgende omfang:

Arealcrne må ikke bcbyggcs eller beplantes. midlertidigt eller vedvarende, således at
udsigten tii o~ fra kirken hindr~s, ligesom dcr heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbringes transformatorstationer, telefon- og tele!!rafmaster. o. lign.; der nt! ikke opsættes
skurc, udsalgssteder, isbodc'~~ vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande.

~lKlJCitxkoilXlklu.mt~xm!ptQl1XlltIxa!t

For frcdningen kræver jcg ingen erstatning.

Jeg cr indforstået mcd, at ovcnstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.
71 af ~, •• , •• I.... by ~"• ..., ..,,4 sogn,

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for
amt og S•.. '" ':. menighedsråd hver for sig.

,\ , • l. ~ • • ') \1 ~1•
I ~.

~. ,I ~

den j ~I '7 19 JI

J ic-ttU-f' Oa-UC-;f ~

Idet fredningsnævnet for ''\-::0::?ket/ amt modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, beslellJme~ det. at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. ~/

af &,,l.~ by ø tf: "I' sogn,
.1/ r

af hartkorn: O tdr. O skp. O fdk. Cl /y alb.~

detSe~~ ~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.
M.h.t.pantehæfte1ser,b~ugsrettigheder,servitutter og øvrige byrder .
, Fredningsnævnet for ~~,t,v( amt, den17" l, 19&'r-: henvises til ting
; I" • ~~ ~ ,~~g~;n~'l' '
l J 0' • ,/'

I . ...,
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Fredningstilbud.
Undertegnede f';U J I li':' hl~d:'J ',nlcl Ifl' li :~\' 11tH; l:. k.L cl, u

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 1!'

af 0t;(IJl('1:.; by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

,. ,. ) t: 11 1~, ( ~ .J... .. l " sogn,

Arealet beskrives således:
"., o ,
o Ll:I'.........:t:, "ll t: ~:-' c~l \ :_l J. '. ' ,') L

Fredningen har f"lgendc omfanf!:
Arealerne må ikke bel?ygges eller beplantes. midlertidigt eller vedvarende, således at

udsi~ten til og fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne m~•.~raves grus eller
anbringes transformatorstali?ner, telefon- og telegrafmaster o. lign. i der må ikke opsættes
skure, udsalg~steder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande.

Jeg·forbeholder mig 'dog ret til at
:)'""1. ]lL,L. L,'jmll1i::JL"tt Llc: It,!J ~ ~' del... ~i~}JL~.J~'Jdc E)l'C<Jl 110!l}H~Tel' unJt:l' dl:
h.ir'hl'lj",l. IIv1.ui. ):I_lll ", ~,.L,,,;'.l(:1 tl(·.l,·iLL~tc~·jE'L Jo,", U!·l.lliH.:t ilcU-: .1'C11-
Jl; ,jl,;.laJ',LLil)~l il'~.:':l:.l:;r_. i'.Jet },:!l1'J"Jl '-:eJ. 1,:'rrl:I~'Jcl ()IJr~~.l'e]8e "Ir '-,:,,,_
]liLl ,L' l't :lJ'l.,ll(·)L,ll\' ::., ',lJL jl.,:~r' ,.•i((,J 'J:'li': J>..1d.eJ.l~~(' forr,)',.}.

T"t·\.~\Jl\itj~.'·ll 1'11,.I'L~\ld~l; .~ tiPI l"::"'L'1J, ,11.'/'l.L (:l;L l'?II.~"I;ldt!lu.lc ~:.J.l."'fl}
.'d,l ..I •.L \" !I ",Lt I ~ I~ ... .Lr,\l(~j\.~( uL tll.l·(~l ~~.j. ..! l ...;: ............1,,11.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
,.-.., Jeg er indforstået med, at ovenstående fredl1ing~tilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

1" af '~-.'~,' l:, by 'AJ!lJ1UJ,j sogn,

dog uden udgift for mi~.
Påtaleberettiget

amt og .>11l1c,;]:J

henhold til foranstående er fredningsnævnet for fhl st G d
menighedsråd hver for sig.

'~UllrJl J:, ' den 31 ~o 19Jr

~lA-Å cM~~ )f,,~~.:ae:-:t
", a~/ ~ r ~~~JJ1f;7~/d:Zt~~~~ ~~ r ,

Idet fredningsnævnet for ':_11 i L, t L li amt modla~er og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det. at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 1.f:
af :";cuneL. by OL ,d\.J sogn,

af hartkorn: O tdr, 1 skp, 2 fdk. 1 3/4alb., hvilket mat..-.nr. i forbin-
delse med matl". nr. ,ibd. udgør e~ landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt pil akten.
II' h L ' t
'o • oJ)!IJI~ek~f.ll~l:;uJ', 1,ruL'::H'E.:1,tiL;hedel', [jervi tut el:. 0r;, Øvrige b,p:'dp-

Fre nlllgsnævnet for , amt, den ,/ 19, -henvises til tin<r-
, 'I, b . q,. , ,': ogen~ 'I , '"

l • l • ,. J'" > ~ • ,'~ ~ .. , "

"'-\'~;-~ ........ , ...~~ "'~',\,~' ~ •• II,;'!'\, "

Id: 4 'i ~ "l
, > ~ 'f \. ~ r ..i.;' • "

\' I ~ \ ' I" ' ..

"I
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l
I'

'!' ,,
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I
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l,

"I

~ ..",'1, '.. J'
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"~Ull:ttt'LIY ..... IS IOcaIAytUl'IAt 8180 ,
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J.nr. 5 C 1440.
Det tiltrædes, at nærværende

Dom servitutstiftende på maLr.nr.
Kirkeministe~iet, den 12.

, I_-",..~ .. l_ ,.
I • t -l'" ~~ t-..
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jb.
frec.1nin~stilbud tinglyses
lo!: Sermels By og Sogn.
december 1955.
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Sennels .By
Sogn.: Senn.els

Herred. Hiller-slelJ

Amt· TInsted

Direktoratet for Matrikelvæsenet I

Rigtig kopi af matrikel kortet.

Mllforhold 1: -1-000

REG. NR. /bJ~H

Xærvære;zde kort .suppleret lorsåYtdLangår en. del af
17Ultr. n.r. -/{log 7G', Iworefter er ouitegrzet - delVlS elter
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 24968604
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Den 25. oktober 2020

 FN-NJN-63-2020: Forsinkelsesbassin ved Sennels kirke

Fredningsnævnet har den 27. august 2020 fra Thisted Kommune, Byg og Byfornyelse modtaget 
ansøgning om tilladelse til at etablere et forsinkelsesbassin mv. på matr.nr. 3t Sennels By, Sennels, 
og matr.nr. 1r samme sted, der ejes af henholdsvis af Thisted Kommune og Menighedsrådet ved 
Sennels Kirke, beliggende ved Gadekæret 2, 7700 Thisted. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse og besluttet at meddele dispen-
sation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Arealerne er omfattet af fredningsdeklaration af 3. september og 12. december 1955 til sikring af 
Sennels Kirkes frie beliggenhed.

Det fremgår af kommunens ansøgning, at baggrunden for ansøgningen er at der i forbindelse med 
udstykning til boligområde ved Kaldalvej ønskes etableret et forsinkelsesbassin for afledning af 
regnvand.

Kommunen har anført to mulige løsninger:

- Placering på matr.nr. 3t Sennels By, Sennels, som i dag i lokalplanen er udlagt som ”fælles-
areal”. Placeres bassinet dér vil det blive udført som et teknisk bassin med stejle skråninger 
og hegn.

- Kommune ønsker i stedet, at forsinkelsesbassinet kan indgå i udstykningen som et rekreativt 
areal på matr.nr. 1r Sennels By, Sennels, og således at bassinet kun anvendes til overløb i 
ekstreme situationer. Ved denne løsning skal der etableres en grussti, som kræver fældning 
af træer på matr.nr. 1r Sennels By, Sennels. Dette vil gavne indblikket til kirken. 

-

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Menighedsrådet ved Sennels kirke har i brev af 9. september 2020 til Thisted Kommune peget på 
løsningen på matr.nr. 1r Sennels By, Sennels, ”den rekreative løsning” og har bl.a. anført:

”… 

Det vil være godt for byens befolkning at området mellem Min Købmand og Skoven bliver et pænt 
rekreativt område, med det lille bassin (skitse 2) hvor der omkring dette kan laves grønt område, 
evt.  bord/bænk, og mulighed for leg for børnene. Ligeledes vil de besøgende i kirken og på kirke-
gården have et pænt og rekreativt område tæt ved kirken, -både at se på og benytte. I dag rapsmark 
eller kornmark.

Det er dog vigtigt at det ”lille” bassin trækkes så tæt mod skoven, at der levnes et friareal op mod 
Min Købmand.

Overløbs vandet fra bassin (hvert 5-10 år) bliver ledt ind i skoven. Skoven som er ejet af kirken, har 
i de sidste mange år bare fået lov at vokse vildt, og det rekreative projekt vil forandre dette ved at 
tynde ud i skoven, som bevirker at det hele bliver mere lyst og åbent, således det bliver en pænt 
hjørne i byen.

Der etableres et mindre stisystem i skoven, som kan/skal forbindes til de øvrige stier i området (bl.a. 
til den nye udstykning) og vil blive forbundet med de stille villaveje i byen.  Beboerne i den nye 
udstykning vest for skoven får derved let gå afstand til kirken, købmanden, forsamlingshus mv.

Mange børnehavebørn og skolebørn færdes dagligt fra den sydlig og vestlige del af Sennels til sko-
len, kirken, idrætspladsen, idrætshallen og børnehaven. Denne færdsel kan nu foregå på en meget 
mere sikker måde via stier og stille villaveje

…”.

Provstiudvalget har anbefalet projektet med de samme forudsætninger, som er anført af menigheds-
rådet.

Aalborg Stift har ved kirkegårdskonsulent Mogens Andersen i mail af 13. september 2020 oplyst, at 
man ikke finder forslagene 1 og 2 i strid med fredningen, da ingen af forslagene vil indebære en 
forringelse af indsigten til og udsigten fra kirken, men de nødvendige terrænændringer bør præcise-
res. 

Friluftsrådet har i mail af 8. oktober 2020 anbefalet løsningen med det rekreative anlæg.

Thisted Kommune har om Natura 2000 oplyst, at arealet er beliggende 2,4 km fra nærmeste Natura 
2000-område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. På grund af afstanden og placeringen i 
Sennels By, vurderes projektet ikke i sig selv eller i sammenhæng med andre planer eller projekter, 
at ville medføre en påvirkning på de habitatnaturtyper eller arter, der er på udpegningsgrundlaget 
for Natura 2000-området.

For så vidt angår bilag IV-arter vil placeringen af projektet på matr.nr. 3t, der en dyrket mark og et 
mindre skovområde ikke udgøre et egnet yngle-eller rasteområde for nogen bilag IV-arter.

Placeres projektet på matr.nr. 1r Sennels By, Sennels har kommunen vurderet, at der vil kunne fore-
komme vandflagermus og damflagermus i de træer, som skal fældes. Da det forudsættes, at eventu-
elle gamle træer med hulheder ikke fældes i perioden 1. marts til 1. oktober, vurderes projektet ikke 
at ville påvirke yngle- eller rasteområder for flagermus.

Fredningsnævnets behandling af sagen
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Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 14. oktober 2020. I besigti-
gelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede 
medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Esben Oddershede. For Thisted Kom-
mune mødte Finn Skovbakke og Lene Ergemann Nørhave. For Menighedsrådet ved Sennels Kirke 
mødte Hans Votborg. 

Det blev under besigtigelsen forevist, hvor det påtænkes at foretage nogle terrænændringer i det 
nordøstlige hjørne af matr.nr. 1r Sennels by, Sennels. Der er tale om en mindre terrænregulering af 
en skråning ud mod Kaldalvej/Sennelsvej, der skal modvirke udløb af vand på de omkringliggende 
arealer. 

Der var blandt de fremmødte enighed om at vælge løsning 2, som indebærer etablering af sti, fæld-
ning af træer og en mindre terrænregulering på matr.nr. 1r Sennels By, Sennels.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Sennels kirke betyder, at det ansøgte projekt kræver fredningsnævnets dis-
pensation 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 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 lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger om projektet benævnt løsning 2 
meddele dispensation til det ansøgte. Fredningsnævnet har lagt vægt på projektets placering og ud-
formning, herunder den beskrevne og nødvendige mindre terrænændring, da løsningen ikke ses at 
hindre indsigten til eller udsigten fra kirken. Det forudsættes, at eventuelle gamle træer med hulhe-
der ikke fældes i perioden 1. marts til 1. oktober

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,



4

 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 
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
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Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Esben Oddershede,
3. Miljøstyrelsen,
4. Thisted Kommune, att. Finn Skovbakke og Lene Ergemann Nørhave,
5. Menighedsrådet ved Sennels kirke,
6. Aalborg Stift,
7. Thisted Provsti,
8. Danmarks Naturfredningsforening, København,
9. Danmarks Naturfredningsforening, Thisted,
10. Dansk Ornitologisk Forening, København,
11. Dansk Ornitologisk Forening, Thisted,
12. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
13. Friluftsrådet, centralt,
14. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
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