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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

År 1964, den 18. september, afsagde Overfredningsnævnet
følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e

i sagen nr. 1160/54 vedrørende fredning af strandarealer ved Grønning-
øre.

I den af Overfredningsnævnet den 24. januar 1955 afsagte ken-
delse er den nordlige grænse for det fredede areal angivet som en på
målebordsbladet vist vej vinkelret på kysten.

I forbindelse med udarbejdelse af en udstykningsplan for
ejendommen er det af vedkommende landinspektør overfor Overfrednings-
nævnet oplyst, at den nævnte vej ikke har eksisteret i marken i de sid-
ste 30-40 år, men at der 60 m sydligere findes en vej fra kysten mod
vest langs plantagens nordgrænse.

Det gøres af ejeren gældende, at denne vej er den rette græn-
se mod nord af det fredede areal.

I en over sagen indhentet udtalelse har fredningsnæ,rnet ud-
,4t talt som sin opfattelse, at man i sin tid har beskrevet grænsen med hen-

visning til vejen uden at have været opmærksom på, at dens forløb på måle-
bordsbladet ikke stemte med forholdene i marken 1 så at grænsen, som
ejeren forklarer, rettelig forløber langs med plantagen og dennes nord-
skel forlænget til stranden. Nævnet indstiller, at denne grænse fastlæg-
ges som den fremtidige.

Da Overfredningsnævnet kan tiltræde det af fredningsnævnet
anførte, vilOverfredningsnævnets fornævnte kendelse være at ændre i

ta' overensstemmelse hermed.
I.,
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T h i b e s t e m m e s :
Det tilOverfredningsnævnets kendelse af 24. januar 1955

hørende kort nr. Vi 113 ændres i overensstemmelse med det til nærværende
kendelse hørende kort. (Vi 113 a).

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

G. Hermann
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Fr.nr: p 5 -J.nr. • 1200 Fr.

Areal • ea. 11,8 ha. Fredet: FNK
OFNK

OFNTK
14.12.1953
24.1.1955
18.9.1964

Formål : Sikre strandareal for offentligheden •

.e Indhold : Der henvises til OFNK af 24.1.1955 side 5 og 6 -
(Udst~kni~~ se OFNTK af 18.9.1964).

Ejer : Privat.

P6taleret "• Fredningsnævnet. (

FREDNING



År 1955, den 24. januar, afsagde overfredningsnævnet på grundlage.. af mundtlig og Skl"ift1ig votering følgende
k e n d e l s e

i sagen nr. 1160/54 vedrørende fredning af strandal'ealer ved Grønning'"
øre p~ Sallings østkyst nord for Skive.

r den af fredningsn~vnet for Viborg amtsrådskreds den 14. decem~
bel' 1953 afsagte kendelse hedder det:

"1 skrivelse af 15/9 1952 har Danmarks Naturfredningsforening
overfor fredningsn'llvnet for Vi borg amtsrådskreds rej st sag ang. fred-
ning af strandomr~der ved Grønningøre på Sallings østkyst noget nord
for Ski ve.

r den n~vnte skrivelse hedder det bl. a.:
"Områdets mest fremtr:edende punkt, og det eneste,' som har sit sær-

Llgc navn, er den spidse halvø Grønningøre. Halvøen er en strandvolds-
dannelse og er følgelig ganske flad, bestående af sand og ral. Dens
flydstr'and er velegnet fol' badning, og den tørre græskl::edte strandfæl-
led, som dækker hovedparten af halvøen, gør stedet særdeles velegnet
for friluftsliv, ligesom der er et smukt udsyn over fjorden til begge
sider. Af disse grunde benytter Skive-boerne i stor udstr~kning området
som udflugtssted.Nord for halvøen strækker sig en smuk kratkl~dt
skr-:ent.Besøget er naturligvis ikke helt så stOl't her som p~ halvøen,

Ih hvor man bader- og soler sig 1 gr~sset; men bevarelsen af dette skrænt-
omr~de er af betydning i sammenhæng med en sikring af selve Grønning·
øre, både fordi det i sig selv er smukt og afvekslende at besøge, og
fordi det spiller en vigtig rolle i landskabsbilledet omkring øret,
hvor badelivet er koncentreret.

En fredningsm~ssig sikring af b~de øret og kystområdet nord der--
for vil tilmed v~re forholdsvis let gennemførlig, fordi hovedparten
i forvejen beskyttes ved naturfredningslovens § 25. På Gr~nning0re
kan der dog n~rmest land opføres en gruppe sOMmerhuse, som vil ligge
meget synligt p~ den åbne flad., selvom de ligger bag 100 m linien.

..' ,

•

•

REG. NR. ~c>9J

~ ~/J-lq ~s-

U D S K li I F T--- ...... - .. --_ ..._--
af

Q~Iq~~PN!Ng§NÆ~~~~_~~~~~~§~§FgQ~9~Q~~



•

•.-,}

2.
Gamtidig er der her fare for unødig skæmmen af landskabet ved planløs
ralgravning. En sådan gravning har i beskeden målestok fundet sted i
de sidste år, og sagen er af vor lokalkomite blevet drøftet med ejeren
og de mennesker, til hvem denne har overladt gravningsretten. Det har
vist sig, at der er temmelig ringe afs~tning, og at ejerens fortjeneste
kun er beskeden. Vi anser det heller ikke fra vor side for nødvendigt
fuldstændig at indstille gravningen, men kun at opnå en regulering,
således at der ikke graves p~ mere end et stod ad gangen, og så huller
og dynger- efter gravningen jævnes ud igen. Alligevel er spørgsmålet
jo nok af økonomisk art og kan vanskeligt løses for bestandig uden gen~
nem en fredningsservitut pI arealet.

Området nord for Grønningøre har et ret stærkt fald. Jordbunden be-
stf:n'deIs af sand, dels af moler' med stort askeindhold , og dels af en
fed lersort. Den sidste er skyld i, at 8kr~nten til stadighed skrider
ud, hvor ikke en nogenlunde tæt kratvækst ved sine rødder holder sam-
men på overjorden.
.~.....................

Gr~n8en for det udskredne område følger nøje skellet mellem to
parceller', af hvilke den skridende er næsten åben og st~rkt afgræsset,
medens den bagved - sydligere liggende - kun afgræsses svagt og som
.f0lge der-af el-bevokset med et krat, der hindrer udskridningen.
~......................

Tendensen til udskridning er sikkert en af gI'unde~ til, at denne
8krBntstr~kning ikke som kysten fra Grønningøre og sydpå er taget ind
til sommerhusbebyggelse, og den forholdsvis uberørte karakter st~r på
samme m~de i forbindelse med, at ethvert indgreb i den hvilende natur
uundgåeligt sætter nye skred i gang.

På den anden siden ar br~mmen af næsten uudnyttet land for det meste
more end 100 m dyb, og det betyder, at der uden konflikt med naturfred-
ningRloven vil kunne placeres sommerhuse bagerst i kratbræmmen eller
P::3 marken oven for de ~bne skred. At mulighederne er noget mindre
0nd lungs andre kyststI~kninger gør ikke en fredning mod bebyggelso
:lIindroønskelig, men gør den billigere og dermed forh~jbentlig lettere
at gennemføre.

Også on ensartet, d~kkende beplantning af denne skI~nt ville af
landskabelige grunde v~re beklagelig. Derimod mener vi ikke at burde
blande os i, hvorvidt skiftende ejere foretr.:ekker skridende græsland
(;1181' nogenlunde stabiIi seret krat (eller med andre ord stærkerø ollfJr
FJVaeerc afgrllsning). Begge typer er smukke omend på hval' sin måde,
og det vigtigste er, at området bevares uberørt og alment tilgengoligt.

~~===============---
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Grænsen for det areal, vi har fundet det I'imeligt at foreslå ind-

draget, er vist p~ medfølgende kortbilag. Den begynder ved matrikelskel"
let for nr. lla, af øster Grønning. bys jorder, Grønning sogn, og løber
herfra langs bagranden af n~letræsplantningen ved halvøens grund,
således a.teventuel landv!erts sommerhusbebyggelse vil være skjult af
plantningen. Derpå bøjer den mod nord og forløber her 50 m bag skræn-
tens overkant, s~ledes at en sommerhusbebyggelse langs fredningsgræn-
sen ikke - uden efter meget store nye udskridninger - kan ses fra stran-
den og øret.

Med dette i forhold til ~kr~tkammen fastlagte forløb fortsætter
den foresl~ede fredningsgrænse fra matr. nr. lla ind over nI'. 3a, 7 og
1080, hvis nordskel foreslås -fulgt som nOI'dgr:Bnsefor fredningen, såle-
dO[-3at sommerhusbebyggelse hindres yder-st i den slugt, der løber op gen-
nem denne parcel. Den øvre ende af slugten er forholdsvis stærkt kultur-
præget og ligesom den nordlige forts~ttolse af skr~nten af mere almin-
delig karakter, hvorfor vi, omend. med nogon bet:Bnkelighed, har valgt
ikke at lade den gå med ind under fredningsforslaget.

De fire berørte parceller' ejes af Søren Goul (lla) , Esper Thordahl
Chl'ifltensen (3a) og Niels Riis (7) samt Niels Chr. Nielsen (10a).

Som fredningsbestemmelser foreslås følgende:
l. Der må ikke foretages afgravning, opfyldning eller planering og

ikke uden fredningsn~vnets godkendelse anlægges nye veje. Dersom
der viser sig praktiske muligheder for gravning af moler til teknisk
brug, skal an s~dan dog kunne foretages uhindret, og p~ ør~t skal
der kunne tages ral under forudsætning af, at gravning kun finder
stod i eet hul ad gangen, og at brinker og afrømningsdynger jævnes
ud, e~ snart gravningen i pågældende hul ophører.

? De udyrkede arealer m~ ikke opdyrkes eller beplantes; deres bevoks·
ninger af skov og krat må fortsat gøres til genstand for hugst, men
må ikke ryddes, og arealerne må heller ikke udsættes for nogen
anden behandling, fraset græsning, hvorved den vilde plantevækst
eller dyrelivet kan lide skade.

7 Der må ikke på nogen del af området placeres nogAn art af babyg-
g81s~, ej heller skure, boder, master, hæs eller lignende skæmmende
indretninger. Det eksisterende redskabsskul' ved grunden af øret
må ikke omdannes til sommerhus, og fornyelRe af dette skur, af det
inden for fredningsgrænsen liggende sommerhus n~r plantningens
vesthjørne eller af Skive roklubs hus ved dens sydbjørne må kun
ske med fredningsnævnets godkendelse af eventuelle ændringer.

~. Alm~nheden skal have ret til f~rdsel til fods og til ophold p&



•

J
f- 4.

samtlige udyrkede arealer :3amtt il badning fra stranden ud for disse."
N~vnet har beågtiget de af fredningsforslaget omfattede arealer i

forbind else med repræsentanter foZ'Danmarls Natu:r:fI'edni.ngsforeningog
har forhandlet med de i Naturfredningsforeningene skrivelse n::Bvnte4
interesserede lodsejere.

Søren Goul, som ejer af matr. nr. lla, hvorpå selve Grønningøre
er beliggende, har ikke villet protestere imod, at de udyrkede arealer
på GrPlnningøre og skrænterne nord herfor ned mod fjorden fredes, under
foruds1!tning af, at der tilkendes ham en passende erstatning, men han
har protesteret mod fredninge~ af noget dyrket areal. Han har heller
ikko villet mods~tte sig, at offentligheden tilstedes adgang til de
udyrkede arealer p~ Grønningøre, men han har dog stillet som betingelse,
at offentligheden til enhver tid skal efterkomme hans anvisninger m.h.t.
ophold på og adgang til arealet. Retten til ralgravning vil han ikke
eive afkald på.

På det areal af matr. nr. ;l1a, som for\,;t..l~t=lfredet, findes a.f byg"
ninger et redskabsskur, et sommerhus, som ejes af og benyttes af Søren
Goul samt et hus, tilhørende ~kive roklub. Sidstnævnte to huse ligger
mindre end 100 m fra stranden, men er opført før 1937. Redskabsskuret
har Søren Goul lovet at foranledige fjer'net. Det tilhører trediemand,
som ikke ka.np~ber~be sig nogen ret til at have skur~t liggende.

De øvrige 3 interesserede lodsejere har protesteret mod, at fred-
ningen kommer til at omfatte andet end de uopdyrkede skrEnter ned mod
f'jordcm og har derhos p~stået sig tilkendt erstatning, hvis fredningen
g\1nnGmføros. De har under alle omstændigheder protesteret mod, at der
ved fredningen tillægges offentligheden adgang til arealerne.

Selv om sk~nterne nord for Grønningøre er af landskabelig skønhed,
finder nævnet dog ikke tilstrækkelig anledning til her at foretage
fredning. Thi dels er området allerede i væsentlig grad beskyttet mod
sk~mmende bebyggelse i kraft af strandbyggelini en, dels bevirker den
~~tadig stedfindende udskridning af skrænterne, at bebyggelse .P~ det
flade, dyr'kedeland oven for skr~nterne er meget lidt sandsynlig, lige.
som det af samme grund må antages, at beplantning næppe vil finde sted.

Derimod finder n~vnet, at selve Grønningøre under hensyn til de af
Naturfredningsforeningen påberåbte grunde bor fredes, og idet nævnet 1
det v~sentlige kan tiltræde Naturtredningstoreningens forslag m.h.t.
indholdet af servitutbestemmelserne, b~stammes nærmere følgende:

Af matr. nr. 11a, øster Grønning by, Grønning sogn, der ejes af
~~~~n Goul, fredes et areal, stort ca. 10,85 ha. Arealet består af det
såkaldte "Grønningøre" og strækker sig fra sydskellet af matr. nr. lla



mod nord som i Naturfredningsforeningens skrivelse af 15/9 1952 beskre-
vet, indtil det afsluttes mod nord af en på målebordsbladet vist vej
vinkelret p~ kysten. Det fredtde areals beliggenhed fremgår n~rmere af
E;ni sagen fr'emlagt watrikulskortkopi, hvoraf genpa.rt vedh~ftes n1lr-
v~rende kendelse~

Der må ikke p~ arealet fOI'otages afgravning, opfyldning eller pla-
nering og ikke uden fredningsn~vnets godkendelse anLegges nye veje.
Dersom der viser sig praktiske muligheder for gravning af moler til
teknisk br'ug, skal en ~ådan dog kunne foretages uhindret, og på øret
skal der kunne tage:s ral under foruds::etning af, at gravning kun finder
sted i oet hul ad gangen, og at brinker og afrømningsdyngor j~vnes ud,
s;1 snar't gravningen i pag'~ldende hul ophør'er.

De udyrkede arealer m}~ ikke opdyrkes eller beplantos, og arealerne
lD~ ikke uds~ttes for nogen behandling, fraset græsning, hvorved den
vilde plantev'.ekst (;lllerdyreli vet kan lide skade.

Der må ikke p~ nogen del af området placeres nogen art af bebyggel-
se, ejheller skure, boder, master, h~s eller lignende sk1lmmendc indret-
ninger. Det eksisterende redskabsskur på øret fjernes inden l. april
1954. FornyelAG af det indenfor fredningsgr::ensen liggendo sommerhus
nær plantningens vesthjørne eller af Skive roj~lubs hus ved dens syd-
hjørne, m~ kun ske med fredningsn~vnets godkendelse af eventu~llo ~ndrin-
gel'.

Almenheden skal have ret til g8ende færdsel og til ophold på de
udyrkede arealer samt til badning fra stranden ud for disse. Publikum
er dog fOJ'pligtet til at efterkomme anvi sninger af or-densm138sig karak-
ter', som ejeren måtte fastsEtte m.h. t. adgangen til og opholdet på area-
let. Hvis d~'dcrom frems~tt~s beg~ring af ejeren eller ~f Danmarks Natur-

1

•
frl3dningsforening, kan der af n::evnetudf::erdig~set ordensreglement,
bindende for såvel ejeren som publikum.

P~taleretten med hensyn til foranstående bestemmelser tillægges
fredningsTI':Evnetfor Viborg amtsrådskreds.

Idet bemærkes, at af det fredede areal på ca. 10,85 ha er ca. 8,50
ha i forvejen delvis fredet i.h.t. bestemmelsern8 i naturfredningslovens
§ 25, stk. 10m strandbyggelinier, fastsEtter n~vnet den ejeren tilkom-
mende erstatning til 1000 kr., der forrentes mod 5% årlig fra kendeIsens
dato.

Af panthaverne i matr. nr. lla, øster Gr0nning by, Grønning sogn,
har alene statskassen som panthaver for et i h.t. lov nr. 238 af 27/5
1950 ydet l~n stort 7500 kr. fremsat krav om udbetaling af tilkondt
erstatning til ekstraordin~rt afdrag p~ pantefordringen.

Il'i'
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Den foran tilkendte erstatning vil derfor forlods ~~re at udbetale
n~vnte panthaver i det omfang, krav herom opretholdes, og ellers til
ejeren Søren Goul, hvem det p§lEggas, sAfremt der inden orstatningsbe-
løbets udbetaling ved overdrageIso eller pli anden måde sker nogen
Jmdring m.h..t., hvem beløbet skal udbetales til, at give meddelelse
herom til fredningsn~vnet, idet beløbet i modsat fald vil blive udbe-
t:..:.lt som foran fmfGut.

Af den tilkendte erstatning udreder Skive kommune 300 kr., medens
resten udredes af statskassen og viborg amtsfond hver med halvdelen."

Konklusionen er s81ydende:
"Med sagen ang. fredning af strandomr~der ved Grønningøre forholdes

som foran b8sternt."
Kendelsen er af ejeren indankot for overfredningsn~vnet, som den

3. juli 1954 har besigtiget det p~gnldende areal og forhandlet med
ejeren og andre i sagen interesserede.

Da man ikke opn~ede nogen mindelig ordning vedrørende erstatnings-
sV?Jrgsmålet, har man i henhold til naturfredningslovens § 20 anmodet
taksationskommissionen vedrørende naturfredning om at afgøre dette
s ;,c~'gomt.J.l.:på følgende al ternati ve grundlag:

l) fredning af hele det af kendelsen omfattede areal.
2) fr(~dning af hele det af kendelsen omfattede areal med undtagelse

af plantagen.
Ovorfredningsnævnet vedtog under besigtigelsen, at ejeren, hviD en

fl'cdning kommer til at omfatte plantagen, skal have ret til at forny
denne, hvilket blev meddelt til taksationskommissionen •

Vod en den 3. september 1954 afholdt forretning har taksationskom-
missionen fastAut erstatningen s~ledes:

ad. l)... . . . . . . . . . . . . . ...... ... ... . . . . . . . .. 4. 500 kr ..
ad 2) II , • • • • • .. • • • • • • •• l. 500 "
Overfredningsn~vnet mener herefter, at fredningen bør omfatte plan-

tagen. Denne m~ ikke afdrives, men ejeren skal have ret til at forny
den.

Da overfredningsnævnet i~vrigt kan tiltr~de det i kendelsen anførte,
vil denne være at stadf;i3stemed du af det foranst8ende følgend e ændrin-
gor. Et kort nr. Vi. 113 visende grænserno for det fredodG areal er ved-
h~ftet n~rværende kendelse.

T h i b e s t e ID m e s :
Den af fredningsnævnet for Vi borg amt den 14. december 1953 i:i.r~a.g·tc

kendelse ved:r'ørcmdefredning af strandarealer ved Grønningøre på Sallings
østkyst nord for Ski ve stadf:ns·~G8med de af det foranstående følgende
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lJndringer.
I erstatning tilkendes der ejeren, gårdejer Søren Gou1, Grønning

pr. Jebjerg, 4.500 kr. med renter 41/2% p.a. fra den 14. december 1953
at regne, til betaling sker. Erstatningen udbetales til ejeren, idet
finansministeriet i skrivelse af 6. januar 1954 til fredningsnævnet
har meddelt, at det ham ydede l~n på 7.500 kr. den 23. december 1953 er
indfriet.

Af erstatningsudgiften udredes 1.000 kr. af Skive kommune, medens
resten med renter udr~des med halvdelen af statskassen og halvdelen af
Viborg amtsfond.

Udskriftens rigtighed
bekreftes •

I.,--.., -----------====~~==---
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PROTOKOL FOR FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRÅDS KREDS

----00000----

År 1953 do 1~. december kl. 1~30 afholdt fredningsnævnet
for Viborg amtsrådskreds møde på Grinderslev kroo

Der foretoges:
Sag ang. fredning af strandarealer
ved Grønningøre.

Mødt var fredningsnævnets medlemmer: Formanden civildommer
Aage Holm, Viborg, det amtsvalgte medlem, amtsvej inspektør V.
Rasmussen, Overlund, og det sognevalgte medlem for Grinderslev-
Grønning kommune, godsejer Schutte, Eskjær.

Nævnet drøftede sagen og afsagde derefter sålydende

K e n d e l s e :

I

I

".It
~

I skrivelse af 15/9 1952 har Danmarks Naturfredningsfore-
ning overfor fredningsnævnet for Viborg amtsrådgkeds rejst sag
ang. fredning af strandområder'ved Grønningøre på Sallings øst-
kyst noget nord for Skive •

I den nævnte skrivelse hedder det bIo a.:
"Områdets mest fremtrædende punkt, og det eneste, som har

sit særlige navn, er den spidse halvø Grønningøre. Halvøen er
en strandvoldsdannelse og er følgelig ganske flad, bestående
af sand og ral. Dens sydstrand er velegnet for badning, og den

.,,--------t+--m-,...Y'oCl ø'4"rPRklfPntA--.C!1-'t"IHHH'mll Ail. Aom dækker hoved'Parten af halv-
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02093.00

Dispensationer i perioden: 23-07-1999 - 25-01-2006



REG. NR. ).o'l ~. OG

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 23. juli 1999 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på Grønningvej.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin,
Thisted, og det kommunalvalgte medlem Hans Mikkelsen, Fur.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 28/99

Ansøgning om tilladelse til opførelse af sommerhus på matr. nr. 11 a øster Grønning by,
Grønning, som erstatning for eksisterende forfaldent sommerhus.

Der fremlagde s:

l. Skrivelse fra Sundsøre kommune, Planlægningsafdelingen, med bilag.

For Viborg amt mødte Ebbe Vang-Pedersen.

For Sundsøre kommune mødte Jens Fynne.

Ansøgeren Jens Goul mødte med Poul Bak.

Formanden gennemgik sagen.

Hus og område blev besigtiget.

Ejeren oplyste, at fremlagte tegninger er af det eksisterende hus, der er opført i 1927. Huset er
hygget aftne og etemitplader. Huset har tag af tagpap. Huset måler ca. 4,5 x 4,5 m.

Der ønskes opført et nyt hus, placeret samme sted som det nuværende.

Det nye hus bygges i træ, med tag i tagpap. Huset opføres på fast sokkel.

Ydre mål er projekteret til 5 x 6 m.

Det bemærkes i øvrigt at der er vand på ejendommen og umiddelbar mulighed for at få indlagt el.

Videre at grunden er placeret i udkanten af et sommerhusområde.

Jens Fynne anførte, at Sundsøre kommune intet har at indvende.
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Ebbe Vang-Pedersen anførte, at Viborg amt intet har at indvende til opførelse af et nyt hus i
samme mål som det eksisterende.

Sagen optaget til afgørelse.

Efter drøftelse af denne sag og andre af lignende karakter senere på dagen besluttede nævnet at give
tilladelse til opførelse af et nyt hus, på fast sokkel, med de ydre mål på 5 x 6 m.

Huset skal opføres i træ og males i en mørk jordfarve, med tag af tagpap.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, ener ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

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

e Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade JO, 7700 Thisted, der
sørger for videresendeise afklagen til Naturklagenævnet.

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

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

Sagen sluttet.

~lQ
formand.
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 21. januar 2005 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og medlemmerne, det amtsrådsvalgte med-
lem Anton Kirk Toft, Redsted, og det kommunalbestyrelsesvalgte medlem Hans Mikkelsen, Fur.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 212005

• Ansøgning om tilladelse til opførelse af tilbygning til fritidshus beliggende på matr. nr. 11 av
ø. Grønning by, Grønning, omfattet af fredning af strandarealer ved Grønningøre.

Der fremlagdes:

l. Brev af 4.1.2005 fra Sundsøre kommune.
2. Brev af 5.1.2005 fra Sundsøre kommune med bilag.

For Viborg amt mødte Ebbe Vang-Pedersen.
For ansøgeren mødte Peter Sellebjerg og Tapio Juhl, forvalter af huset.
For Sundsøre kommune mødte Jens Fynne.

Der foretoges besigtigelse.

Peter Sellebjerg redegjorde for tilbygningsønsket og oplyste, at stråtaget samtidig skal renoveres,
ligesom det lille vindue i stråtaget skal udskiftes med et lidt større for at kunne anvendes som
flugtvej.

Nævnet godkendte den ansøgte tilbygning med placering og udformning som oplyst
fremsendte projekt.

det

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

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

Klage indgives skriftligt, med angivelse afvores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeIse af klagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen :fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
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klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De rar helt eller delvis medhold i Deres klage.

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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.

~,
fmd .•

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

24 JAN. 2uG5

http://www.nkn.dk.


SCANNET
Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet

for Viborg amt

Den 27. maj 2005 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk
Toft, Redsted, og det kommunalvalgte medlem Hans Mikkelsen, Fur.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 16/2005

• Der fremlagdes:

1. Skrivelse af26. april 2005 fra Viborg Amt med bilag.
2. Skrivelse af9. maj 2005 fra adv. Ib Ulstrup.

Lodsejerne Jens Christensen og Lene Musgaard Christensen var mødt.
For Viborg Amt mødte Ebbe Vang Pedersen
For Sundsøre Kommune mødte Jens Fynne
For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen mødte Bent Vistisen
For grundejerforeningen mødte Olav Johnsen
For Friluftsrådet mødte Ove Jensen
Sommerhusejerne Grethe Yde og Erling Hansen var mødt.

Formanden beklagede, at klageren adv. Ib Ulstrup fejlagtigt først efterfølgende og på et meget sent
tidspunkt har fået indkaldelsen til nærværende møde. Det er derfor aftalt med ham, at han rar
tilsendt en udskrift vedrørende det ved mødet passerende før fredningsnævnet tager stilling i sagen.

• Lodsejerne redegjorde for, at de har genoptaget afgræsningen af Grønningøre, da denne ellers gror
helt til - og så er der selvfølgelig også penge i det. Mgræsningen sker udelukkende med
sortbrogede kvier, som er meget fredelige og iodsejerne er i øvrigt viiiige tii en skiitningsaftaie meå
Viborg Amt, ligesom de er indforstået med krav til lågernes udformning.

Erling Hansen bemærkede, at efter 50 år uden afgræsning har naturen bredt sig, hvorfor afgræsning
ikke bør finde sted. Til låger er anvendt grimme Europapaller, hvilket ikke bør finde sted, og det
samme gælder i øvrigt med hensyn til anvendelse af pigtråd til hegnet.

Formanden bemærkede, at det af fredningskendelsen udtrykkeligt fremgår, at græsning må finde
sted. På denne baggrund er det også nødvendigt med en hegning på arealet, blot almenhedens frie
adgang til dette sikres. Fredningsnævnet er indstillet på at censurere udformningen af hegn og låger,
jfr. Fredningskendelsens forbud mod skæmmende indretninger.

Sagen udsat.
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Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

o 1 JUNI 2005 Q
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 25.01.2006 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

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

Der foretoges:

Sag nr. VaF 16 12005

Klage over adgangsforholdene til Grønningøre

Der fremlagdes:

1.Brev af 08.08.2005 fra Ret&Råd Aarhus Nord
2.Brev af 09.11.2005 fra Erling Hansen og Grethe Yde, Roslev.

Sagen Drøftedes telefonisk med medlemmerne - Anton Toft og Hans Mikkelsen.

Fredningsnævnet må lægge til grund, at fredningskendelsen tillader afgræsning af de fredede
arealer. Afgræsning må tillige anses ønskelig for at hindre, at arealerne overtid springer i krat og
skov, hvilket allerede på nuværende tidspunkt sker for en del af arealerne.

Fredningsnævnet vedtog på denne baggrund at godkende, at arealerne kan være indhegnede.

Udformningen af hegnet og de i dette etablerede låger skal ske efter nærmere aftale med Viborg
Amt, afdelingen for Miljø og Teknik.

Såfremt lodsejeren ikke kan indgå en aftale med amtet vedrørende udformningen forelægges sagen
til fornyet afgørelse for Fredningsnævnet.
Fredningsnævnet bemærker, at såfremt skiltet med "Privat område iøsgående kreaturer" opretholdes
bør der i tilknytning til skiltet opsættes et andet skilt med oplysning om, at området er fredet, samt
at almenheden har adgang til gående færdsel og ophold på udyrkede arealer samt til badning fra
stranden ud for disse.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

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

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

.5:AJc::,- Jt l- 0::077
S



,"

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

Knud S. Lund,
fmd.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

http://www.nkn.dk.
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