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Stempel- og gebyrtri i h.t.lov 140/37.
D E K L A R ~ T ION.

Undertegnede bestyrelse for "Anlæget i Uedsted" sorn ejer
at matr.nr.2d at Gedsted by og SOin, erklærer herved, at vi at
hensyn til Gedst~d kirkes frie bellglenhed overfor tredningsnævnet
tor Viborg amtsrådskreds er illdgået på, at der på den nedentor
nærmere beskrevne del ut ej,~ndoru:lenikke må ske nogen bebyggelse,
varigt eller midlertidigt, eller foretages noge» boplantning eller
andet, der nu eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende tar
udsigten til eller fr& kirken eller kirkegården.

Den del at eJeYl.io:"men,som dan tornævnte best~roroelseangAr,
er hele mstr.nr. 2d.

Uanset toraustående bestemmelser kan anlægets bestyrelse 1
anlæget opføre de bygninger, som bestyrelsen altte anse tor hen-
slgtsIDæssiie til brug tor anlæget, herunder t.eks. en pavillon •

Påt~leberettl~et ned hensyn til den palagte bestemmelse, der
kan tinglyses på eJenUQ~llnen,er fredningsnævnet tor Viborg amts-
r~dskreds samt manlghedsrådet tor Gedsted sogn.

For fredningen kræves ingen erstatning.
'Oedsted,den 1956 •.Bestyrelsen tor GecstaQ anlæg'

Willy IkIikpetersen. Emil Petersen.
Erland Andersen. P.W.Laustsen. Magna. Madsen.

Prednlngsnevnet tor Viborg amtsr~dskreds modtager toran-
stlende trednin~stilbud, der vil være at tinglyse på den toran-
JlIIYtltee3endom.

Fredningsnævnet tor Viborb amtsr&dskreda.
Viborg, den 9.januar 1957.

Holm. V. Rasmussen. Jens Chr. Hansen.
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Indført i dagboøen for retten i Hobro den 20.juni 1958.
Lyst • • • • • •

Anton Nielsen.
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l,,.,,1 Stempel- og sebfrtri

i h.t.~~v1~O/37.

D E K ~ A R A ~ 1,0 N.
Undertegnede præstegårdsudvalg på vegne Gedsted-Fjeldsø

præsteembede som ejer at matr.nr. lA og lq ar Gedsted by og sogn,
erklærer herved, at vi af hens~ ~~tJppdsted kirkes frie beliggen-
hed oyertor fredningsnævnet tor'JV1110r'gamtsrldskreds er indgietQer pa .på, at/den nedentor nærmere b~~~~vne del ar ejendommen ikke må
ske nogen bebyggelse, ,v~r~~~'~liar\~ldlertidigt, eller toretages
nogen beplantning eller andet, der nu eller senere kan virke
skæmmende eller hæmmende tor udsigten til eller tra kirken eller
kirkegården.

Den del af ejendommen, som den fornævnte bestemnelse angAr,
er hele matr.nr. lq og af matr.nr. la den del at præstegårdshaven,
som ligger sydtor præstegårdens stuehus, alt således 50m det
tremglr af det deklarationen vodhæftede rids.

Sllænge de pågældende arealer administreres af de kirkelige
-,ndigheder, traffer kirkeministeriet afgørelse om nJplacer1ng
at præstegårdens bygninger, herunder tillIge selve byggeplanen
samt tIlbY&nInger m.v. og ombygninger, der ændrer præstegårdens
udseende, uanset tredningsdeklara*lonen.

PltaleberettIget med hensyn til den pålacte bestemmelse, der
kan tinv,lyses pl ejendommen, er trednincsnævnet tor Viborg amts-
rAdskreds samt provstiudvalget tor Hinds herred.

For fredninsen kræves ingen erstatning.
Gedsted, den 2.okt. 1956.

Presteclrdsudvalcet tor Gedsted-Fjeldsø prast.embeder
Jacob ThJ'i8sen. Hans DalscArd. Kristen }4ortensen.
V. Iversen. Morten Overgård.

Det tiltrædes, at nærværendo trednIncsd.iklaration tinglyses
soa 8ervItutstittende pA matr.nr. lå og lq at Gedsted by og sogn.

ICirke-
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a1n1ster1et, den 27.tebruar 1957.
P.M.V.

E.B.
J. Bengts90n

f.
Fredn1ngsnavnet tor V1borg amtsråds kreds modtager toran

stående tredn1ngst1lbud, der vil være at tinglyse på den
forannævnte ejendom.

FRE1)NINGSN&VNET Fæ VIBffiG AMTSR.\DSKRh:D:~.
Viborg, den 27.marts 1957.

v. Rasmussen. Holm. Jens Chr.Hansen •

-..;.. ,,'J '"~

Indført i dagbof,en for retttll11 Hobro den 20.'junl 19JIU·JI i

L Y s t • • • • • •
Anton Nielsen.
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REG. NR. ~(I Y4 7
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom) .

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dtJmmerkontoret')

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderlydske lands·
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

SGgn.

1% Gej3ted b.Y ~g-aop Købers }
K d·t bopæl~re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel· og gebyrfri i
h. t. lov 140/37. Stempel: kr. øre.

Deklaration.sogner!d
Undertegnede/der er ejer af matr. nr. 1%-

af Gedstedo .....,. by og sogn,
erklærer herved, at .. af hensyn til Ge~sted kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af ~ ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen beo
plantning eller andet, der nU'm eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod syd og øst
af kirkegårdsdiget og iøvrigt·~ mOd nord af en 11nl. 10 meter fra kirtep,rds-,
diget parfJllel meddette og a faluttes .0.1 v•• t a!" e~l lini. t_let 1
forlængelse &~ ve8tli~ kirkegårds!ii .• ,

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort. :::Pv
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på .,. ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Gedeted.ep.

,den 26.nov. 195.;L

Sigfred JenS(;D. Jacob fbY-&esen. A.1'1elsen
Niels Møllar Anton Rel~sen. S.Cbr.Bedealrd.

Til vitterlighed:



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil •
være at tinglyse på den forannævnte ejendom. .,

r
FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS. .,'

Otto Uøl'boe.
In~f.rt 1

l. at••••••••

Viborg, den 2O.~jun1 195i.

V. Ri::4$llussen.. lens Obr. Hansen.
d8&bo,en for retskreds nr. 63.Hobro kebstad •• T~t

den 2)..aep.195'.

Anton NiHlsen.

(lenpaf1eøs ~~~til'fhed b~kr'æfte:
eivildom:mzrer. : V;:.; ;~, -:: ncJn ''''_'''
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelsee og andre påtegninger m, m, (vedr. fast ejendom).

•
•

Akt: Skab nr.
(udfyldes ul domme,konto,et)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderlydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,.

sogn.

2a Gedsted. by o Ib sogn
Købers }
K d't bopæl:re lora. .

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Gade og hus nr.:
(hvor sådant flndes) "

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37, Stempel: kr. øre.

å
Deklaration.

sogner d
Undertegnede/der er ejer af matr. nr. 28.]

af Gadsted b og~ ~ . wp,
erklærer herved, at ~ af hensyn til G ed ste Cl kirkes frie beliggenhed overfor
fredning~nævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af æJP ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu .l<oaneller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af ~rejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod
af kirkegårdsdiget og iØ-W'~gfBf- d d f t i kk l k li t 'e t fmo sy a ma r e s e e, mOQ v s a

byvejen til Holmark. og mod ~ord af en linie fra vestlige kirke-

gål'dsdige til Holmarksvejen 'ti meter ~ for lærerboligen

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort. vor
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på nmejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræv~ 'tet ingen erstatning.

Gedste d-Fj elds" sogneråd ,den 26.nov'. 195:1.c..

K.M.Hansen

Jakob Thygesen A.Nielsem

Anton Helb sen ~S. Ohr. He de går d.

Sigfred Jensen

Ni eis Møller.

Til vitterlighed:



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 20. juni 195'1.

Otto Kiørboe. v.
Indført i dagbogen for

den
Lyst •• • • . • •

Rasmussen. Jfens Ch:r. Hansen.
retskreas nr. 63 Hobro købstad m.v.,
22.sep .1953.

Anton Nielsen •.

Genparten s rigtighed bekræftes.

•-.

•
•
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REG. NR. ~ø 1,11 T l~ -!;'3
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i Københavnkvarten

eller (i de sønderlydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen,art. nr., ej~rlav,

sogn.

70', 7i, 24kf 39d ,.30b
Gedsted by og sogn~øbers } b I. opæ:
3u. Glerup". Kredltors. ,
Vesterbølle sogn.

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Gadeog hus nr.:
(hvor sAdant flndes)

Anmelderensnavnog bopæl(kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37. Stempel: kr. øre.

Deklal'ation.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 7C'f

Gedsted og
af b~ sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Ge d st d kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller f9retages nogen be-
plantning eller andet, der nu ~ eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod vest
af kirkegårdsdiget o,g...~-1!f, i nord og syd af matrikkelskellet og mod
øs~ af en linie l5~ fra diget parallel med dette

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Gedsted sogn.

Gedsted d, en
J"akob Thygesen.

25.juli 1952

Til vitterlighed:

A.Kristiansen
K.M.Hansen.



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud. der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 2O •. juni 19530

Otto Kiørboe. V. Rasmussen. ~ens Chr. Hansen.
Indført i dagbogen for- retskreds nr. 63 Hobro købstad m.v.

den 22.sep. 1953.
Lyst. •• Anton Nielsen •.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
tit og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
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Akt: Skab Dr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de søndenydske lands-
dele) bd. og bi, i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

7ad GeJsted by og
sogn. Købers }

K d't bopæl:re J ors,

Gade og hus nr.:
(bvor sAdant tlndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37. Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 7ad

af Ge;;.sted by Ol sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Gedsted kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu ~ eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod vest'
af kirkegårdsdiget og...iøwigt--at-, mOd nord og syd af matr1Itelskell'. og mod
øst af en linie 15 m fra ~1get parallel med dette

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Gedate d sogn.

, den 25. jpliGecioted

Marie Jensen

Til vitterlighed:

A,Krist1ansen
.,.-----------+--...D.4...ak"'-'ll~_._nS~n=.. _



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 20 4 1 195j .
• 'tJun

Otto X1erboe. V. Rasmussen. Jens Ohr.Hansen.
Indført 1 dagbogen ~or retskreds nr. 63 Rotro købstad m.v.

den 22.sep. 1953.
1li.yst. • • • •

Anton Nielsen.

• • I • ,... r' l'... ..... ....~~lvtldomm2.1z . I J ,r.." ~,

~Ji.~''.tll'W''h, • -, i- "'< '. "(1.'h"""'1I:~6'II ...~."......I:w... ~ ....l. ... '!\. A1.., .. ~ !l ... ~.

A.mlt:;;.r';')',tL"j~J\~

•

•
"



At 'de-;;~e-k"7,rt-g;npart -;- ;øjagui~"i~r;;~t~~fdet orii.nale k"ort'~edr~rendeej;nd~;:;;~sn
I .. j '} \ . 1~ ,"

......mtr. nr. Q.,. l tq ~ur{. i'i;. Of ~tu attesteres hervedet~",~ _W .~ L T U I: I • - l \~ DA
iJJ...,~~~GJw~ d. /0 ~ /9171fT N"vn° • JRbt .Je1uJ.

- ':'---.,.------ - .• - ---- 1t- - --- ------ --- --- - - . - - - -- - 0-- -- - - - -

~

~

~
.~ ~

--f?

----u...

~

-~

--.
~

t
I
I
l
I
I
I

------r,.,..~",..~..e:~-- - -.. ----

• e Justitsenisteriets genpart.erlærred .

------------_._---------------- ---- - - --

~
~

~'~'1;""'-r- -

,-=[~
.,. ~~
~Ft-

.~ '""'7-

~
~
.6

-
~

,,
I
I
J
l



~~-~ -- -----..~~..., ... ~;s: $-= tZEø_;~~S!!A'-""'---~~e::::g;: .... __iiJ~$€ r ~-= iJif:J~ ~_~--=~~'""-~ -"'--~ ~~~~ "'lIOf't4*""~_BiiiGOP-~""$~---$<k4t ...... --"\[-

• At denne kort-genpart er nøjagtig genpart af det.. originale kort v~r0relievej~dOmmen,. '

r. [ !)J;ltr. nr, ej hi ~'osi~ gl. d 1,(l;.A.; .,.- ~tt~steres heri. e e e: _ JustitcAnisteriets genp.kaJk~r~
~ ;-"I;.J • ~ ' J ( vi' fi C1t ' ....
" .. ~iu1cqJ4 ,.ry r '

~ I I n r- ~'A , '- I

V',QLQ (1J{)/OWfJ!ad:J d. 2 JJewu~~ 19 Q Navn: V- ~( ~------ __ 1 . . _

~

~J~~~J ,
~ F" ~ ~ ~._ _ ~ eP

'~.s..~ Q
~_ ~~ O

-L ~
~ -' f"-

~~

~- ~
~~
~~

~
F>

----~

~

~

€-
.~

~ ~

~s;.
---:r-
cl

-'-'·7
i
I
I

--~-----
~



O"l
'#.......
al
h.

,
11 '.
l:l~
'1l, lIic
~ ~
" ~

l.:) ~

~
• to.)

~, ;:3

! ~1lI
"1-

~ ~
'b' .;.

r
'B

Qj

~'e: ~
i& ~" t........._' _

Akt: Skab nr.
'udfyld&l af domm"rkohtO"1,

-'-- _._.- Freci'17z'77!1.5græJ7bB REG. NR. otoY, 7"

I /1ft
2, q- ~ I

l
I ,,

I

o~
I
I
I
I

~
,
l

~
l t'-r--------. "lIJ

\ ii-
t.

\ tI

Z~\ t
44~ . t

", \ tI

\
t

t
I

\ tI

\ t
I

tI \
I tI
I
I
I
I '"I " "I ....- ...... ,
l ZtJ,t

fea'.5feo' 09
; ed.sfed SQ9"
R/-nd!} herred
Vi6or9 amr-

/: 900,



ro
~ ,..
1:
roo..~C

I ;i
r ....

11l"L:
Q).....
(/)• I(/)

r....
I:;:;

(/) I:J
I-- ...,
e

I

--.-------.i I

lcw[
r

I
I

f
I

I 7·c,I
I

!.
I

I
f

I
I



~rr':""IE __ ~'f'-'f -- ~ ~ ..,.. ~-r~::>o- :--':~-'"---"""M~J,F ~-::;O-!VT-""--"'~ I ~ ... ~ -"6. __ ~ .....~T __ .."P"-~ •....--. ~ --r _..... ~..-.-:~_._ .... -""I -< At denne kort-genpart er-~nøjagtiggenpart af d.t originale -ko~t'ved'rørenlf ej~ommen

" - re 7' ~k f.. f e'R' • 0;0 ~ /] "0 V'G}'.td!ut.<J~ - ~ ~ ro nr. (- 7" r I atte.es herved. r, e
E: :::::I ~ 5' 11~~&t,æJ I iJ I' JI ~I
~o 1Sl - '; ~ 'n ' rr . /1 tp' IJ ),-: _. . Vdr~ Qwzi[~. ~'" d.;lb 19 fl Navn' . - lt4:,1m o •

o' - ------ ---------- -- - --- - ------ -- --- ---- - -- ~'

--",,- ...~~ - - _o, l

• e JUstitwnisterie.-enpartkc

--;
~
~

~
~ t

~

~
~

-----"'-~~t
'Sj .J"

.-.......

I:.>

~~ --!;,~~~ ~
. ~ ~

~"~

_~~'--_ Æ:' ~ ~--:- ~~----
~ (\<.

~
~
~
~
~

~
r>

~
'.

~
6
D



DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning













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

 

Den 27. januar 2017 

FN-NJS-1-2017: Legeredskab i Gedsted 

Fredningsnævnet har den 5. januar 2017 fra Vesthimmerlands Kommune modtaget ansøgning om 

tilladelse til at opsætte et legeredskab ”Dragen” på matr.nr. 2d Gedsted by, Gedsted, beliggende 

Stadionsvej 1, 9631 Gedsted. Ansøgningen er indsendt af Vesthimmerlands Kommune som 

grundejer. 

Arealerne ved Gedsted Hallen er omfattet af fredningsdeklaration af 17. september 1958 til sikring 

af Gedsted kirkes frie beliggenhed. Der må således ikke bebygges varigt eller midlertidigt, ligesom 

der ikke på etableres beplantning eller andet, der kan virke skæmmende. Påtaleberettiget er 

fredningsnævnet og menighedsrådet ved kirken. 

Det fremgår af ansøgningen, at legeredskabet har en længde på 6,0 meter, bredde på 4,5 meter og en 

højde på 1,0 meter. Den er med 3 hoveder, vinger som et net og malet grøn. 

Menighedsrådet har den 19. januar 2017 oplyst, at der ikke er bemærkninger til det ansøgte. 

Det foreligger tillige oplyst, at fredningsnævnet i 2012 gav tilladelse til flere fitness-legeredskaber 

og en infohytte i haven ved Hallen. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen som en formandsafgørelse i medfør af forretningsorden for 

fredningsnævn § 10, stk.5. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Gedsted kirke betyder at det ansøgte kræver fredningsnævnets dispensation 

i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele 

dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Fredningsnævnet lægger til grund, at ”Dragen” har en sådan størrelse, at den ikke vil genere 

indsigten til eller udsigten fra Gedsted kirke. Hertil kommer, at menighedsrådet ikke har 

bemærkninger til det ansøgte. 

På denne baggrund meddeler fredningsnævnet dispensation. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. 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 Natur- og 

Miljøklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk


Natur- og Miljøklagenævnets 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 Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i 

Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets 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 Natur- og 

Miljøklagenævnets 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 Natur- og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet 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 Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Natur- og Miljøklagenævnet 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. 

 

Torben Bybjerg Nielsen 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 

2. Niels Krebs Hansen, 

http://www.nmkn/
http://www.nmkn/


3. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, 

4. Vesthimmerlands Kommune, att. Lone Kjær, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Svend Dahl, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 

9. Menighedsrådet ved Gedsted kirke v/ formand Ole B. Sørensen. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlige del, 

Telefon 3025 5459,  

Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 
 

 

 

Den 2. december 2022 

 

FN-NJS-53-2022: Ansøgning om opførelse af grill - og opbevaringshytte over for Gedsted kirke. 

Fredningsnævnet har den 30. august 2022 fra Vesthimmerlands Kommune modtaget ansøgning om 

tilladelse til at etablere en grill- og opbevaringshytte på matr.nr. 2d Gedsted By, Gedsted, beliggende 

Stadionvej 1, 9631 Gedsted. Grundejer er Vesthimmerlands Kommune. 

Fredningsnævnet har efter foretagen høring af kirkelige myndigheder samt besigtigelse af arealerne 

besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fred-

ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealerne ved Gedsted Hallen er omfattet af fredningsdeklaration af 17. september 1958 til sikring af 

Gedsted kirkes og kirkegårds frie beliggenhed. Der må således ikke bebygges varigt eller midlertidigt, 

ligesom der ikke må etableres beplantning eller andet, der kan virke skæmmende. Deklarationen har 

følgende yderlige indhold: 

”… 

Uanset foranstående bestemmelser kan anlæggets bestyrelse i anlægget opføre de bygninger, som 

bestyrelsen måtte anse for hensigtsmæssige til brug for anlægget, herunder f.eks. en pavillon 

…”. 

  

Påtaleberettiget er fredningsnævnet og menighedsrådet ved kirken. 

Det er om projektets materialer oplyst følgende: 

Materialer og dimensioner:  

Hytten opførelse med samme dimensioner, udtryk og materialer som den eksisterende infohytte  

Stolper i lærk Ø15 cm, Rem – 14.5 x 4,5 spærtræ i rødgran, Spær – 12,5 x 4,5 spærtræ i rødgran  

Stikspær – 10,5 x 4,5 spærtræ i rødgran, Tagbelægning: Tagpap 

 

Som begrundelse for ansøgningen anføres: 

”… 

Brugere af anlægget samt Gedsted beboer- og Erhvervsforening vil gerne have opført en hytte, der 

kan bruges til opbevaring af udstyr der bruges i anlægget, herunder legeudstyr, grill og udstyr hertil. 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk


2 
 

1/3 del af det overdækkede areal indrettes med to opbevaringsrum, de resterende 2/3 dele holdes åben, 

hvor dette kan bruges til grill eller ophold 

…”. 

Nedenfor ses situationsplan. 

 

Vesthimmerlands Kommune oplyser i mail af 10. oktober 2022 om Natura2000- og Habitatforhold: 

”… 

Natura 2000  

Grillhytten ønskes opført 1 km fra Lovns Bredning/Lerkenfeld Ådal, der er en del af Natura 2000- 

område nr. 30, Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal samt Skravad Bæk. 

På baggrund af afstand og projektets begrænsede omfang, er det kommunens vurdering, at det ikke i 

sig selv eller sammen med andre planer og projekter har en væsentlig påvirkning på Natura 2000-

området eller arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget.  

Bilag IV  

Hytten placeres i en bypark, som er samlingspunkt ved by-arrangementer med legeplads og grillsted 

og udendørs træningsredskaber. Hytten skal opføres i tilknytning til det eksisterende madpakkehus i 

samme udformning og størrelse som den ansøgte grillhytte. Parken er en stor græsplæne omkranset 

af store gamle træer og dermed potentielt levested for flagermus som er opført på habitatbekendtgø-

relsens Bilag IV og er derudover fredede. Vi vurderer, at eventuelle flagermus eller deres yngle- og 

rasteområder ikke påvirkes væsentligt af projektet. Der er tale om en minimal ændring af arealanven-
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delse fra græsplæne til hytte, og det forventes ikke yderligere ændringer i miljøet og dermed påvirk-

ninger på stedets egnethed som levested for flagermus. Vi vurderer, at stedet omkring den eksiste-

rende hytte heller ikke er egnet som yngle eller rasteområde for andre bilag IV-arter 

…”. 

Fredningsnævnet meddelte i 2012 tilladelse til etablering af flere fitness-legeredskaber og én info-

hytte i haven ved Hallen. 

Sagens behandling 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 7. november 2022. I besigti-

gelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt ud-

pegede medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Kurt Friis Jørgensen. For Vest-

himmerlands Kommune mødte Peter Sørensen.  

Peter Sørensen oplyste, at et enkelt birketræ mellem det ansøgte og vejarealet skal fældes. 

Nævnet udsatte derefter sagen på høring af de kirkelige myndigheder. 

Viborg Stift har i mail af 29. november 2022 henvist til udtalelse fra Den kongelige Bygningsinspek-

tør, som henset til grillhyttens begrænsede størrelse ikke har bemærkninger.  

Vesthimmerlands Provstiudvalg har ikke udtalt sig. 

Menighedsrådet har i mail af 18. november 2022 ingen bemærkninger til det ansøgte. 

Fredningsnævnets afgørelse. 

Fredning af arealer ved Gedsted kirke 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 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 med-

dele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbre-

delsesområde 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. 

Fredningsnævnet lægger videre til grund, at det ansøgte henset til det størrelse og placering ikke vil 

hindre indsigten til og udsigten fra kirken i det omfang den nu bestående beplantning mod vejarealet 

bevares og vedligeholdes. På dette vilkår kan der derfor meddeles dispensation. 

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 Fødevare-

klagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-

side 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.  
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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 bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

Torben Bybjerg Nielsen 

 

http://www.naevneneshus.dk/
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Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 

2. Kurt Friis Jørgensen, 

3. Miljøstyrelsen, 

4. Vesthimmerlands Kommune, att. Peter Alfred Anker Sørensen, 

5. Viborg Stift, 

6. Vesthimmerlands Provstiudvalg, 

7. Menighedsrådet ved Gedsted kirke, 

8. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

9. Danmarks Naturfredningsforening, Vesthimmerland, 

10. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

11. Dansk Ornitologisk Forening, Vesthimmerland, 

12. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 

13. Friluftsrådet, centralt, 

14. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,                   
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