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Akt: Skab nr.
(udfyldes .f dommerkontoret)

Ud/ardiget i an!d1ttng af tinglysning
0/ den af 17./40rUfLT' 196-1~ ot.1ør-
ensb7mst om udt?i,(k!5e af fredningen,
at Lien. .

llcWit:Id5e af (i-edTting af Lien
.5'ituat.wn.sl;o.,.t i (:8000

Slettegaa.rd og ~terSoe17..5tr~~y
I!jortdal.sog??- .
I/e.surlzan herred
Tkisted, ame

tLdjærdiget som.lxJfrL al 71'Udri-
1;eU;orte&,..$l'lt-ltteret møti 6!19ltin-
gerog den po/eUttretk M.stk:!lst"!i

-
J.nr.18168
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Formaa{:

Ca. 385 ha.

Fosdalen 1902
FN d. 1/3-55

OFN d. 15/10-56
FN d. 17/2-61

Landskabs~redning. Skal henligge i nuværende tilstand.

F==--=-=/ndhold-.:...-----=_Q:(,f.~rt.tJ._tK-J;,l:_Q.l@-ngad eksisterende veje
l Der må ikke bebygges, a~graves,

e Ejer:

Paatal eret:

og stier.
på~y1des, anlægges
nyopdyrkes samt bep1an-nye veje, drænes, grø~tes

tese
Selvsåninger kan ~jernes på Fredningsnævnets ~oran1ed-
ning.

Privat.

Fredningsnævnet.
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År 1956, den l5.~ !leg 56- afGf\.:T"!u
grundlag af mundtlig og skri ftlig vater'ing

kenåelse
i sagen nr. 1199/SJ5 vedrørende fr-ednins af arealer ved Trllnum
Klit m.v. i Tranum, Lerup og H,iortdal sogne.

r den af fredningsl1:evnet fOl Hjøl'r'ing amtsr~dskreds den
l. marts 1955 afsagte kend()lse hedder det:

"Fa foranledning af DanlllcJ.l'kf3Nuturfredningsforening er der
for f'redningsnnvnet i'or Hj2Jrring amtslBd8kreds og de dermed i
forbindelse sVIende k:'Jbst1:'lder rej st en sag angående supplerende
fredning af ar'ealer- ved. T}" num Kli 1 i Tl"'rnum og L\':rup sogne i
Hj~~ring amt og Hjortdal so~n i Thipted amt.

I naturfredningpforeningenG henvendelse af 6. oktober 1949
hedder det bl.a. f01gende:

"Som det formodentlit; fra anden ~'ide vil V"8re det 'Br('lde n-:evn
bekendt, erhvervedo den danf3ko ~ltat i samarbejde med hedeselzka-
bet uncler slLltningen af kri[';8n udstr["kte orr.r8.deI' ved Tranum.

Bt 8B:rligt UdV:llt~, der er nGrJsat af' ~~tatsministeI'iet til at
udarbejde planer for disDE:: urealers benyttelse, h[),r fOlesll~ct,
at vis se parti er ind l:nfOI' ornr'~jderne und erkastes en fr'edning.
Danmarks mJ.tu:r'frcdnincsforcning har v33ret r'epI":csenter'et i dette
udvalg, Bom nu er 88 vi dt fromnJo med Gine plcmer, at man har uf-
O "enset de omr8d Ol, som skcmnes p'Brlig fredningsv::edige. Imidle:r'-
tid hl.u' det vist sig, b,t OC3tfor en rigtig udnyttf~lse af arealer-
UP. er tvingende nødven<.1igt, at den imponer'ende skr>:mt kuldet
.Lien med dens mo.nge dybe kløfter ogS8. underkCl.stes en fredning,
uanset at (l en ligger udenfor gr.Bnsen for det af staten orhvGrve-
de omr'Bde. Denne skrent pr''Be;er nemlig aldeles hele det flade
landskab, hvor statens areal ligGer, og el desuden selv af over-
ordentlig stor landskabelig vnr<:i.

ovorfredningsnævnet på
følgende
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Det statsministerielle udv~lg har udarbejdet fredninesforslag,
men har anmodet os om som ~J,utol-ise:r-et efter nu.turf1 edningslovc)!1
at ina bri nge denne fredninge sag for n13vnet.

Idet man fra Danmarks naturfredningsforenings side till~gger
den foresHiede fr-oqning meget stor betydninG under hensyn til,
at der gennem en s~dan sikros et omr-åde, der iklre alene er af
betydelig landskabelig og nt. turvidenskabelig vtJrdi, men tillige
i forbindelse med den af etaten plunlagte udI Bb'TIing ':'1.fferieby
vil blive af stOl r8krentiv betydning for almenheden, Gkal man
derfoL med hjemmel i na turfr-ednings10vens § l, jvf. § 8, tillade
sig at bedf~ det -erede n'Evn op t:..:g e fradningRsae til behandling
vedl'ør-onde omr4derne omkri.nG denne skrante

Til n-ermere orientering for n-evnet tillcLder vi os at henviSE::
til vedlo.gte fOl'slag veurør-ende S;Jvr.;l frGdni.~gene afgrBnsning
som dens indhold, samt til det medfølg8nde udsnit af m~lebords-
blad 1:20.000, hvor de til fredning udsete omr~der er inctegnet
med bl8 og grøn fc.rvtJ. De herved naturligt ~::amh~l'ende omrf3.d er,
flom pJ!i kor te t ikke er farveL ..gt, er ikkn medtnget i fredninGc-
forslaget, fordi de Gom tilh~rende otaten p~ fOlh~nd er sikrede
fra dannes side og s~nere bliver fredet.

Endvidere tilladeJ vi os til nBvuets orientering at frem~endc
genpart ~f den skrivelse fru det stHtsmin~f,tericl18 udvalg, hvorrr:ed
for'slaget er blevet os for-el::-J,gt."

Udvalget til tilrettel~ggelse af fredninBer ved Tranum klit
htcr bl. a. udtal t:

"Inden fOl' det udvalg, der Rf ,,:,tC'Jtsministez'iat er nedsat til
planl':eggelse af udnyttelFHm af de af staten og hedeselskabet er-
hver'vade :·"rea1er ved Tnmum kli t og Sandmosen, og hvori OgS8 Dan-
marks naturfr8dningsforening er repr"IJfJenteret, har der fra første
f:e:t'd v-eret enighed om, at de fr\~dninger, der skal gennemføres
inden for de erhvcl vede orr:n3doT, kun vil have deres fulde v1;rdi
i forbindelse med en SUpplol'ende fredning af vi~se privutcjede
omr':3de:r'sydvest derfol'.

Den h1je og ~f dybe klafter G0nnernAk~r~o GkrBnt, der kaldes
Lien, danner den naturlige lanoskabelige bljgr~nsning "for det flade,
tidligere bavdek1:'.:E:deornr~de, hvoypJ) de ~lf dot offentlige erhver-
vede arealer li[:[ er; skr'Bntomr~det er [lf s~ stOl sl~et landskabelig
karakter som f8 omrt.lder- i vort land 0[, burde fredes selv uanset
samh?lrigheden med de videregående planer fOr Trf.....num, kli tomr~det,
og det øgede publikumsbcs~g, der vil bliVE: en følge LLf den plc...nlagt€
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udnyttelse af 'l'r'anum kli tom:r':?idet, vil endelig bevirke større tr'usel
mod det af private ejede skrBntomrÅde, som uden en i tide gennem-
ført fredning kunne frygtes bebygc~et med sommorhuse. "

Det udar'bejdede "For'olat; til sUppleI'dlde fr'e::dning ved Tranum
klit" ~r eAlydende:

"Det ar'eal, som bør omfattes flf fr'u1nin2:0n, 01' pil medfølGende
målebordsblad afgr::en8ot ved cm bIøn lini,; og omfatter hele skl:'~nt ...
partiet samt de privatejede onn:'3der nord for dette, mod vest ind
til Svenstrup :3, mod 0Dt jnr'J til vujen tH. Tl'aYlum~trandhusu.

To omr~der inden for d8tte ret stOlo ~re~l tør underkastes
en videreet:lcndl..': fredning, medens rust(J[l kan fredes under li-;mpelige
fOlmer.

De to omljder, hvor fredningon m~ G~ videst, omfatter henholds~
vis skrrmten med land l~t allt::rn:B:t:mest denne og havkli tten med
en dorfra ind i lund fr8mokydende klitparabel.

Gl'ensen for disse to oID1:3de:ter markeret med en bl~ linie.
Den forl~ber langs skr entfoden i en aftJto.nd ed' 50 m. Hvor den
ogs~ oven for ::lkr- enten går par''.J.llel t med denne, 1-:3oer den 50 ID

ba.g kammen. Pij fladntl neden for skrymt(.;TI f'31ger den yr1erkonturcn
a.f don store kli tparabel. Med hiJns~Tntil teS','Y'Emsningaf havkli t-
omr~dct foreol!ip foreløbig en 1inie forl~bonde parallelt med
kysten 1 km fra denne. Forløbet af denne gnmee er dog ('Iver de
af det offt":ntlige crhvel'vede arealer' ikke l;ndeligt fastlaet, og
det er muligt, den vil ~live lagt noget n~lwere havet, hvoreftor
oEsfJ gl 'ans en over de pri Vel t G j cd() parcell er una 81" [IaGens forløb
vil kunn(} forskydes tilsvarende.

Inden 1'0r de med blå kontur afgr:ensede omr~der ligger' Fosdulen,
som i 1902 ved f'"Cllig bevilling p~ ftnonsloven blev erhvervf.)t af'
staten til fn,;dnin[;. De l'etningolinier, hvoreft8r denne fredninG
hidtil er forvul te t, on~Jkes ikke ,mdret. :Por resten af omr~derne
b'?Jl' følgende servitutter g.31de:
1. Der må ikke foretabes afcra vnine eller p:3fyldning eller anl':eg-
ges nye vej;j. Undt[ ..~et fru denne: bestemmelse er dog x'algravning€)n
ved str~J.nden og gravnine; efter kalkholdigt sand i den ø~J 'jlige ende
af f~kr''"8nten indtil en CJ-ff.1tandaf 300 m fra Tranum-Vejen. I den
direktør Winth~r, br~ndGrslev, tilh~rende grov indenfor dette
omI'f:lde Akal 8amtliw~ ejere 01' lnndbrugsjoy-U inden for det af
fredningen omfattude areal kunne hente kalkholdigt sand til eget
fo rbrug mod en be tal ing af l kr. pl'. f~wn. Udvalget har PB forh;~;l'H
opnt1et air'ekt-:n' Winthers samtykke: til en s;.~dan ordning. Sporgnru81et
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om gravningen vil iøvrigt blive drøftet y~erligerG mellem udval-
get og hedeselskubct.
2. Der' m8 ikke udføres bebygeelse ,:tf nogen art elle1' unbringes
skure, bade:!', master eller lignende. Undtazct herfra er' nødven-
dige fornyelser elle1 tilbygninger til 1e inden for oml~dct olIe-
rede ek8ipterende 1~ndej0ndomme.
3. Der mt!iaf hen::::;yntil ce store og naturvidenskabeligt meget
interessantE-: v'..eldomr;,;der i åalene Ot~ l~_,ngf, skI''Emtfoden ikke
foretages drEning eller tr 0ftn.ing, l ~6e(IS l Cll'lodni YlgE:H' f!:a
kilrJe:t· eller' v13ld eller gr;:1vrH1 1:,I'1nd(j i dif3se, dg hvor t:;rø f ter
allerede finceR, nJ1 (lo ikke yderlic~er,; uddybes.
4. Der' rn~ ikke f0J"ctagefJ op(·yrkninB el18r bopluntning. Eksiste-
rende kn.l.tvtJkst må ikke rydcJes, men skal - indtcfa ttet has:::;el-
kr'attet i Cl ulen nor d for 2J. Li eng~:;k.jd - (Irre tholdes ved qel VfOl'-
nyelse, "6 grusning må lnm :inde sted i Gådu.nt omfang, at denne
selvfo:rnyelse ikke hindrus, at; C~1 omr·.iiclete karakter- overhovedet
'bevarfjs. Selvsåede grm1- og f~)Tr::,,;tr:HGr;·;kal fjern0s.
5. Almenheden ID~ have ret til at LBrdE:s ti.l fod s ad de r..: k si ste-
rende veje og Gtir;r.

For re~ten :,Ji' omr:~det 81 f01gundo f3ervi tut tilstr'Bkkolig:
Der m'; ikke P:3 arealet opføres f••,ndre b;Yf:l1inger end c.qdanna, som
er nødvendige :t'or den land- ng sk0vb:rugsID1Jssige u:1nyttelse uf
jor-den, og ikke - uc en for LFtngrla.l plc.mtuee - foret<ige s beplant-
ning med trEer, fraset plantning Cif l ub::l ter' 0f!, anl BD(jel::Jeuf
haver' i f..11mindelit:;t omf:',ag 0mkr,t'1g o'l'uCtlets lc:mdej ondr"mmc."

Da de ()rr;I':~der, der "JDskes freaet, el' Leliggen(]c i s4vel
Hj0rrin['; Gom Thisted arrJter, har sagen YDret fore1.g,gt statsmini-
steriet, der i slcrivelce ,),1' 20. decembe.l" lc)4tJ i IDc;df0r af natur-
frednlngslovtJlls § 3, stk. 3, har henvist den til behandling ved
fr'edningsn Bvnot for HjølTing 3.mtsr';Jd8kreds.

)rrpdningsntJvnet har Gentagne gange, herunder den 12. juli
1951, sammen med ccmd. mag. Tyge (;111'i[.tenscn f(n' Danmarks na tur-
fredningsforening, og dE::tl28.,29.,30. juli 1952 sammen med
denne of, statsministeriets konsul(mt i noturfr'edningr);:;ager, civil- I

ingeni0 r C. Blix encronc- Ni011 81', b(;sigtiget de arealer, der foro-
sl~s fredet, og har i forLindeIse mod donne besigtigelse og i en
rBkke møder ~ivut s~mtliGe lodsejere og andre i ejendommene be-
rettigede m. fl. 18jlighed til at udtale Rig. Af de fremsatte
udto.lelser' anf .."lr'es føle,t-nde:



I møder i marts ~~qed 1952:
Cand. mag. Tyge Christensen, der gav møde for Danmarks natur-

fredningsforening, redegjorde fer fredningaplanen og oplEste et
forslag til de servitutter, der ønskes p~lagt arealerne. Han gav
oplysning om de geologiske og botaniske fOlhold p8 urealerne og
pointeredø, at forslagets vide omfang skylues den vidtstrakte
udsigt p~ stedet. Forbudet mod opf0relsc af sommerhuse p~ arealcrne
er nødvendigt, da man kan forvente stor tilstrømning af :30mmer-
gæster som f."lge af' statt:Jns planer for arealorno øst for vejen
til Tr8.num. Angående de i bl'Ue; v\-l.('r:mdemergellejer oplyste hun,
at hedeselskabet ved 18rup kirke tavde rundet et stOl"t mergolleje,
der flkulle udnyttc-:s af Han H(H'r'udL Mnl'gelselskab, og han mente,
at dette leje ville v~re j stand til ut d~kke behovet for rnelgel
på arealerne. Der m~ttu selvføleolig betalos erstatning fnr de
mergf:llf;ji';r i ~~kr1'!nten, man ,.,nnkede at lukkL.:. Han frafaldt fred-
ningen uf en grusgrav i den somdre ende Cif matr. nr. l5b V. Sven-
strup, Hjc.'rtdal sogn.

Thomas Petersen, V. Sv~nGtrup, matr. nr. 3a og 6a V. Svenstrup,
HjQrtdW. sogn, pro testered e ITJod fredningen og udtal tG:

"Areal<.:t skal nok bli ve ligl;;ende, som det ligger, men j eg vil
ikke forpli6te mig til nOf()tf~ornhl"lst." Han har videre fore-
spurGt, nm det ku,Y}netillCJ,de~3 at lave ny,:; veje ned i kløften,
idet dette ville V'Ere eYllettel se i han f:' arbe j de.

Jens Mur'inue 1Cnl'f:t;aard, V. Sven str'up, mC:Lt1.- • nr. 3 b V. Sven-
strup lL. f L bem,erkede, at da hedoselskabot i Rin tLi foretog
opkøb af 8.1'08.1er', blev det lovet cBIgerne, at eie klitarea.ler, Gom
staten erhvervede, ville bli ve bc:plan tedEh Hedeselskabet havde
senel'C overdraget <:u'ealerno til staten, der nu vil pål.'Egge de
n:evnte arealer' en servi tut om, at de ikke E]~ttr~ beplnntes. Han
pointe:r'ede 1l1ecct f: t"Br'kt, c.t han ikke viII e ha ve solGt nOt~et areal,
hvis ikke det var blevet lovet, at der villl: find8 en beplantning
sted.

Thomas Petersen mente ik),u, at der ville bli ve s0lGt !?:runQe
p~ de ar'E:aler, man nnskede fredet, idet salg Clf grunde villø mod-
føre forpligtelse til at IEgge vej ud, og dette ville blive for
dyrt. Af denne grund mente hun, at fredning Var nv~rflødig, 00
at "I;u'eal erne n0k skal bli v<:-lif.~gend e, s (lIn de ligger."

8 Hotelejer Kronborg, Svinkløv badehotel, matr. nr. Ib Ler'up
sogns klitter, oplyste, at Balg af byggegrunde hele tiden havde

,
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givet ham en god indt~et, og hvis dette blev standset ved frednin-
gen, V8,r det tvi_vI Gomt, om h<m fik G:t-r3ta tning nole. løvri!!) t men te
hhl1, at det ville medf0re et tab for kommunen, s8fremt H::ke endnu
flEre menneske!' fik le jli[;hed til a t to.ge sommerophold i kommunen,
end tilf-eldet er nu.

Amtsr~)d~3mGdlemJens lVlolbak, der [av mødE; for Thisted UnJtf'Or:id,
kri ti ser'ede st1-'rkt hocl~s81sk'A bets køb af Vester SV(jDstrup klit
s6Iedf-)f~, at man ved k."bet lovede ~~'J31gcrne at b~plante D.l'ealerno.
Han mont e, G. t llc-'desol ~)kabet havde s vi e;-tr-; t oin opguvrJ ved ~1idonhen
at snIge det kørte til stu,t(.m, der nu till..od e~ fr8dnine med for-
bud mod beplE.l.TItning. Loer'ejerne havde f;:lolc;t Un(1l.'7 [0.18 forudsæt-
ninger, og han ~ns~ d~t for m~got uheldigt, Jt der ik~e f~ndt
nogen bc:-pl{tntning f' te d, i det en s''3dan plc.l.ntni ng vil tr,ge af for-
den rf:i havGus, h vi s sal te t:1ge kv-el er u.ft;r'jdEnnc p~J. mUl'kern () oe
iøvrigt ey til stor- skade for de dyrkede jorder. Han omtalte flure
&ndrc stol'e fredningel i Nor d jyl1G.nd. 0L~ var af den rr.en:Ln2:, t.. t
fredningelne var vod at f J fOl stort ()t omfFillg.

Cand. mag. 'l'yge Chl'istonsen gjorde opmBr-ksom p~, at det vod
fr-edningen vc:n tillad t u.t p.Lante l Bt Bl te1. til hvel' tj j (:;Y}d om p::;

5 ha. I"lVI'iGt vll18 staten bt..;j'l,mte ~;inG øvrigo arealer p8. f1tcdet.
Der var bland t lod sej e rue ulmi.nrJelig E::nit,'h.8dom, at botaniker

NielEl en, der ved d (; n'Em t e k 1 b r\:Jpr.Bsen terede hed cselRkabet, havde
lovet, at del' ville finde en t:epl:mtning stod.

Cand. maB. Tyge Christensen 1:Jbm-Br'ked E;; , ,l.t det sikkert var
rigtie;t, at mnn havde lovet selgerno af arealerne, at m[.l.nville
beplante disse, og grunden til, o.t dt;tte nu ikkp frlTIdt 8t9d i
fuldt omfang, var, at mnn nu har u0arbejdet en plan for meget
størl'e areal er', og c1Gtailplanern e hel til mcdfJ:rer ikke s~ megon
plantning,som man 0plindelig havdE; tBnkt.

Charles NiGlsen, Lilled~l, matr. nr. 5e Liengaard m. fl.
proteBter'edG kraftigt mod fredning af nogen8omhelst ar't, og han
hen still ede til n --evnet, at st~l ten k?lbt e ha.ns e ~(mdom, i d et det
ikke vr..r betm muligt med en fI'E;;dning f10m eLm foresIgede at ~,ri ve
ejendommcm. S8vidt hun kunnE;; se, var helG hans ejendom omfnttet
af frcdn ingen.

Conl"ad Conr'udsun, Undellien, matr. nI'. 19 Lerup pr:-esteg:lrd
m. n. pl-otesteH.;de kraftigt mod fredningen og har til n'-evnet
overgivet manuskriptet til den tale, han har holdt. Han oplyste
videre, at b{:J.tlhavde b(~stilt pile ti.l uoplantning, og han agtede
at plunte disse i dette fOl':Jr- (195L) un,nset den p~t:enkt(~ frednint::,.
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Carl Nørgaard, Nordlien, matr. nr. ln1' og lbC]. Lerup pr::este-
g8rd, pr-otesterede lig!~ledes imod fredningen. Hc-lTIkri tiserede
statens opkøb af ar(:aleJ'nv 0E oIT1talte hel undE:~r, at ht,.m bekl-.mdt
havde man deng'lng i pind'; ,-~t bo~nlunte 500 tdl'. land, og han anf'21rte,
at det ville V'33regA.VYlligt fo)' egnen, 'hvi'? detto skr-;te. Hu.n for-
stod derfor' ikke nu, Gl. t fdC"nved. en frl)dning villA forhindre b•.;-
plantning.

L~rer ChristoffcTscn, Vadum, mutr. n:. 2m Tranum (klit) og
Peter Andreas Ni .-)113en, lIla tr. nL. lx Lcyup J'11 ,"Esteg~l'd m. fl. pr'c-
testerede imod fr!3/'injncen, oe sidstnBvnt(; p:r'otesterc1de ligeledes
imod lukning af Jtergellejerne, idr;t h::J,nL-..nf?lrte, at det ville
blive dyrere at hente merglen lBngere tOlte; nu kostede det kun
ar'b8jdet med selv med h(jstE;V(\E~:nat a2l'1ent,,J merglen.

KommiEsionsfolm<U1d Libi:l.k Hansen, der' e;av mød!;; for finansmi:1i-
steriet som panthaver, advarede m~~et stErkt imod vnd en fredning
at indskrBnke landblugene.

Cand. mag. Tyge Christenf'en pO:lnteJ"tJde heroverfor, at man v(~d
orm Itgrønne" fredning netop s"1gte at npr'etholde land.L:r.uGene i
videst mulige omfang.

G~rdejer C~rl Marinus Jenson, Vester 1ion, matr. nr. 2n m. fl.
Liengaard forespurgte, om fredningml skulle tinelyses p~ ejendom-
men. H~m ville sJdan set ikk~ s~tte Aig ntnrkt imod frndntngen,
men ville gerne undg4, dt den tinglystu['j pi'; ej endommen, idet
dette ville medf0re en mindre h:mdel~vlndi, hvir-; man ville s-elge.
S3fremt marken syd for oj(.;ndnmmen skulln frt:Jdus, villo h,::m Gorne
have tilladelse til at s':Btte et 113bl;1ti:;.

Bdvar'd Christensen, 8''In af ejoren c:.f matl. n:'. le Lerup præste-
g~rd, Peter' Chr'. Christense:no enb·; , oplYf:it(), at s8fremt mun vI'Jd
fredningen ville forbyo e 1Jeplantni:'1~:' 300 ID p~ begge (-Jider nI'
]'osdalvejen, ville hun vu't: fOJhlndl'ct i at pLmtc nogetsomh8lst
pti sin ej endom.

Jacob Nørgaald, matT. ny. lav ID. fle Lerup pl":estee:~:J:'d, anf'Jr-
te samme betragtninger nom PeJt HI' Andreas Ni r,Hsen mod lukning
af eksi ('1tel'end e r.: er[..;elg:r :.J. ve • Fn!' hans V(,rj}{0mm8n<'1e ville det blive
noovendigt at truge lastbil, ~1:'Jfrem t han skull(~ afhente mergGl i
øster: Han Herreds meI'gelselskabs lej (:J. Han oplyr-3te 7 Cl t han til
bl'Ug ved sit nmdvBr:'~ 'P8 r:;j(;ndommcn brue;te rør fra v-eldene.

Petør' Andreas iHelsen, m;J,tr. nr. lx Lerup pr'l1stogi:ird. m. fl.,
oplyste, at det fol' hans veakommendc ikke val' tilstr"okkelic;t c....t
blive 'henvist til Gt andet rn(~y'gelleje, idet dcn n1E:H'Z8l,h,.tn hu.vde,
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VAr s-13r1igt egnet ti l hans jor'd, hvo1'for han '~nskede CLtbeholde
denne. Mergel var jo forskelIii(, , og han kunne kun bruee sin egen
mergel til sin jord.

Ved b(~8igtigelse af arealerne :::'ummenmed lodsejerne i. juli 1952:
Sogner·8.dsformund Chri sten Thomt1en bem:Brkede, Clt feriehj emmet,

matr. nl. 19 Slette6~rd, Hjortdal so~n, ikke ~nskede nogen erstat-
ning i anledninc af fredning.,Jn.

Direkt~l L. 1188.es, I!1i:.J.tr.nl. l6i m. fl. V. Svenstrup, Hjort-
do.l sO[,TIm. v., bem.13l'kede, r,t llc1n ikke '1uskede nr;.:;en erstl.~tnin~~,
t~en nog med h'.m8'yn til fOl'f:1r ...g~tG § 5 ikke uden vi:iere kunne gc'd-
tage r] erm G be:::.temm(~lse 'm fr'i i..1.dgnYl<j t 1.1 terrBnet. Sfif r emt i'nlk
ikke c)pf:J1rte sig ol'dE-;ntli[;t, n18tte 11_.n fn1'behold e [dg ret til at
vi s e d em v Bk•

Chr. Thomas Pedersen, Hammerdalg8I'd, matl. nl. 38, 6a V. Gvcn-
strup, Hjortdul sogn, protesterede mod fredningen. Han vill~ ikke
indg8 p~'tnoget forlig, elg vil ikte frems:ftte t'orslr.lg til ,.~rstRt-
ning, h vi s fredningel1 f~tml1umf0res. IL ...n hd.l fOl-nyli~ sul,}"t on p::tr-

cel til glosserer Gulatius for j.OOO kl. og m~ner 2t have mulib-
heo i'nr ;yd crlic;er e salg af (~l·u:'1ch~.

CUI'l Cortsen, matr. nl. '50 V. bvenstruTl by m.v., havde intet
at el indre mod fl:fJdningC:l1, s8 fl'<,mt h;~n fik rimr::liG erstatninG'
Hun gj0rde (tog ':'lpm:er-ksnmp;''l, at 11:.;.n h;:.tvde ffiuliz,hed fer 'Jt s-elge
en d~l byg~e~runae.

Jens Marinus Kors€:D.f-1TCl, matr. nr. '3b V. SV't..:nst:.t'up,
Olaf Kunstl'up, mutr. nr. 23a V. 0Verlstl'llp,
Søren K. Søl'f:Jn[-J en , matr. nr-. 26a V. Svenstrup,
Anton Ch:r'istens'Jn, ma.tr. nr. 20;'1 V. Svenstl'up,
Madp Høgh, m~tr. nl. Ix LionguaYd,
Jens Olesen, mutr. nr. 1580 V. Svunstrup,
Bertel C. Berthelsen, matI. nl'. Bm V. Svenstrup,

protE.Jstorede !~ll(·; mod freJning(:::n, li€:esom de n ~8ted (; at indgå p8

forlig eller f:n:ms 'Gtte forslag til Ovuntu~l erstatning.
Sigv~rd rlielsen, "L~kk8G~rden", mutr. nr. Ib m. fl. Lerup

pr:Bstt::g8ld, protesterede imod fr- dning(~n. Dot summe e;jordc Gorhard
Pf:~tersen, matl. nr. lt Lifmc:~rd, Jene Chr. Hygu,;~rd, rr:atl'. nr. laø
Lerup pJ:-.:esteg.srod, Marinus J (ms r.:m, mu tI-. nr. 2n m. fl. Li 8nz~rd,
Holm Nielsen, m~tl. nr. Id Lorup Pi3stGg~ld ill. fl., Sigv2rd Chri-
f'tenson, mat!'. nl. Ibu Lorup pr'Bsteg:5.1 d, Chr'istoffer La:r-scn, matl.
nr. 2i Lieng~rd, og Churl8s Niels8n,m~tr. nr. 5e Lic~g§rd, o~ de
hal ikke vil V:~t fl till e f'0:r'31;. g ti l nv,;'ntuel t forl tg.
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Conrad Conradsen, Underlien, matr. nr. 24a m. fl. Nr. Brat-
bjerg m.v., pl0testereCe imod fI't:dnlncc;n. Han ?Inskede at rcjo~
l-:3he~:rnpå sin ejendom og at udnytte eksist(:ll'Cnde mercel. Han oG
Olav GodikR8n, matr-. nr. 2e V. Svenstrup, J!'redE: Jensen matr. nr.
le Lerup pLBstegård, Jon Jensen, mc.ty.nr.5c Nr.BratbjGrg, l.asmus
husmu8sen, matr-. nr. lz LU1UP P!'8f:teG~1d, Pet~;r Nielsen, metr'. nr.
Ix LEn-up præstegård, og PE:Jt8r Ch:cistc;nsGns enke, matr. nr. 3u
Lerup Gogns kli t t er· protf:. et ered r.; kr-aftit!t Itod fr(.;d~li.n~:e::1;,tf den
f,el18s lergru.v og (""lUskedeikke; und Gr' nogen ft)J'm at in0C~ pi~ forli&.,.

l!'ra. r]8 samvi.rkende d~-(l1SkE:: Husmt..nCrdol'oningcl har n:cvnct mod-
taget en m&d 92 navne: for[~ynet :;kriftlig protest imod frlJdninccn
fra lod sej (:H'H i Lt31-up-T:ranum og Hjor'tdal kommuner. Dut -:.i",•.8 i
en følgeskrivelse, at s~flemt don p~t~~kte fredninG e~r ud over
de fl-edede arealer 8 land br-u3sm'r.H,:-sige udnyt tal se, vi l De samvi ::t 'k ende
tj'anF3keHusmand:::;f'orenin[',er gerna st'-Jtte den p-1C:'i.;1:.lendcprotest.

J!lra Danmarks nu.tur·fyedningsfnrenin,':; el' r.1(1(~t''1cetskrivelser G.f
21. maj, 2. juli og 22. JULi l~~:)~~nng8enrje forskellicS\.l under sagens
drift l'ejste spr'lY-geJr.:~lom "tmdl':lngcr- i det oprindelige fJ.'cdn'in[s-
forslag, ligesom der er æo~ta~~t et nyt kort og et nyt forplac
til den fredningsservitut, der ~nGkG8 luCt p~ 1e forskellige ojen-
domme. Af skrivels(Jr.l [If' 21. mb,j 1952 frl:::mz;~n-bl. a., at (len 8ydlige
del af Langdal plantage, (l()I' ~)I bclf.1.[;t rreel fredskovS()l vi tut, vil
kunn8 udg~ af forc-luget.

FOlslaget til fredningsservitutten Ol s~lydende:
"Medf01gende kort viser belig~onhedon af de aroulsr der fore-

sl~s fredet, s:,imt af den inclen f'nl' f~&ryrPle(')rnr-~deliGGende Fosu~~l,
der i forvejen er underkastet fredning.

Bn forhal dsvi s vi dtg8 cmrJe fl-ed~ling, dOI- skal til ~tr'--ebe opret-
holdelse af den nuv1J1unde ti.lr:-it,md, forur;1;'18 lagt prJ. selve skr"en-
ten og dens klJft8r, l[~det allernrrmest denne, snmt p~ havklitten
og d8n forreste del nf den in~enfor ligscn1e parabelklit. Disse
omr-Jder, SOlD. p8 ,kortet c..r II:<: .. I-ker'et l: ed kr-ydsskI'D.ver-ing, foresltis
fredet s;-:,led(~s:

Omr-8derne skal fremdeleD h(mligge i der'es nuvDr(;ncl e tilstand,
hvorunder navnlig f~lgend~ bestemmelser ~kol iagttages:
l) Der må ikke fnrethB0s afgI'avning eller påfyldning eller anl~g-

ges nye ve j €i. Unr: taL;o ti fra dunn e re ster.tllY,81[1e 0y dot::::r::J.le;r'avnin-
gen ved stranden og Gravning ef t E;I' kalkholaigt sand i dc.."l1:?Jst-
ligFJte ende af ~:;:rænte:::-1.ina til en afstano ::li 300 m fra Tro.num-
vejen. I det sidstnlJvutt? omrGao, som p:~ 1-:01 tot er n::ark8ret med
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en mere :~ben skraver'ing end Testen af f'krrmten, skal alle ejere
af Lmdbrugsjord .Lnden for aGt af fredningE.:D omfattede arl'".:al kunne
hente k~lkholdigt sand til merglinG, idet de dog, hvis gravningen
finder sted udenfor uen felles lergrav, skal yde ejeren en beta-
ling, der for' 0jeblikkct fastsett0.f:~ til l kr. pr. favn; men fjorn

med n'Bvuets godkendelsu siden vil kunne r'cgulores cfter det SI,lmin-
delig0 prisniveau.

I~vrigt mA arealernes forsyninG med mergel ske fra den uden
for fredningsgrxms en li ggend e grav i Hammersdal samt fra dot
mergel18j0, der i n~rmeste fremtid vil blive Jbnet p8 Kurl A.
Kristensens mark sydøst for Lerup kir'kc.
2) Der mA ikke udf0res bebyggulse af nogen art eller anbring~s

skure, boder, master eller lignEmdc. Undtat'~et hel'i'r'a er nødven-
dige fornyel$er eller' tilbygning'e:c -ti.l de iniien f'or' omrt.Jc1et
allerede eksisterende lfJ.ndej r.m1omme.

3) Der m~ af hensyn til de store aE naturvidenskabelige meget
interessan te v.Eldomr6d er i dal enE; ae lu.ne;s skrcn t f() dr-m ikke
foretages dr13ning eller sr"l ftn:Lnt;; , l uggus r)l'ledninger fra
kilder eller v:Dld eller graves br':mde i disse, og h-Ilor gr''lfter
allerede findes, m~ de ikke yderligere uddybes.

4) Eksiste:rende marker' og plunt8.ger m:) drivGs som hidtil, men
der' m:~ ikke foretagl~8 ny- ('pdyrkning elI er - beplun tnin&. OIIl~{ri.ng
den eksisterende bebygg81~e ved Tranum stIandhuse m8 der dog
unl.Egges en mindre plantning med det fOIW81 at skjule bebyggel-
sen. Eksisterende kratv13kst m~ ikke ryddes, men skal - indbe-
fa tt et hasselkratte t i dul<m nord 1'0 r ø. 1i eng~jl'd - opretholdes
ved ~18lvforyng el se, og c;r"IJ sning m~ kun find e stud i fJ8d[-.ut
omfnng, at denne selvfornyels0 ik~0 hindre8, og R~ omr~d0ts
karakter overhovedet bev':l.res. SolvG8ede cr:::...n- ob fyrretl''EJer
skal f j ernes.

5) Almenheden skal have ret til at f'.Bl'deR til fod~ ad de eksiste-
rende veje og 8tier.

Med hensyn til l!'osdo.len, som P;') k0rt(;t er c.ngivet med tredob-
belt skravering, elnskes der ingen 'endringer i drm ekf::icterende
frcdningf1 form.

De rester'end e arealer (~nf1kos kun servi tut bo1<.tgt, for f.Lt det
kan hi ndr'E:s, at fri' dn in 2: f:::rl ! f d e til r,t."d c.:n Ce udyrkea.e cmr6der
skal medf~rc sommerhus beb~igCel se p~~ dicse ellers ikke byggeegned c
nrealer, samt i visse tilf-sldG,for a.t ikke en bepL-A,ntning nf dem
ska.l lukke udsynet ffi0d de intrjreU~"Lmtc og p:~ meI'(: inde,J"ibonde
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m~de fredede omr8der. Disse ureulo~t som altsB blot ~nskes forbe-
hold t almindelig landbrugsID13ssie; udn;)'ttelse, er pe. kortet marke-
ret med enkelt skravering oe forefJl:~s underkastet f"llgende beRtem-

D~T mil ikke r~1aI'~al~,;I'ne opfør'es andr'..: b,ygninger end s8danne, som
er n"Jdvendige i'or' den land- og sk0vbrugsm:escige udnyttr,;lsE; uf

jorden. beplantning med træer ma ikke finde sted inden for et

300 m bredt bBlte vest for vejen mellem Tranum og Tranum strlmd-
huse, et bBlte af samme brodde p8 hvor side af vejen mollem
Lerup kirke og havet, oamt et til~)varenJo telte uden om don etore
parabelklit, ulle un6ivet med t~tteI'8 skrav~rtng p~ kortet. Dce
sk&l der til ly for de l0sg~end6 kre~turer i den stora f0nne syd
for havklitten og vest for Lerupvt.:j en kunne anl:eg~es on (,mkr-:lt,
indtil 3 ha Rtor plan tning umiddeltart op imod d (mne vej. I1vrigt
m~ der h0jst tilplant~s 5 hu med tr~er p~ hver af de eksisteronde
landej encomme, i det doe almindeli8'{j l -eheen og haver af almindeligt
omfang omkring d e eksi stercnd e og ev~-mtuel t senere tilkommend C:

ejendomme ikke skal medregnf.3s i dette aru.1l, lircfJom s8dal1nE'J
haver ogs~ skal kunne anl BEge:? inden fOl' de ovenn 'Bvnte 300 ID

brede beltor omkr'int: de Gjendornme, som i dug lig:'81" in:Jen for
di s s c b nI t e I'. "

Som en tilf?Jjelso til d8tt(.; forplug (~r fors1vicJt ang:'1r

vnldene !:,enere af c!:ln(~. mag. Tyge Chr'istensen fOl'eslR.et f"l1[,Gn0c:
"Dog skal der kunne f~rGs vand til hueholdningsbrug til dn ejen-

domme, hvol'under Skl"-mten i dag hu'er, und8r forudfJ'atni.ng nf, at
st~dh-evEn't ikke anvendes, ne; at i '?Ivrigt anl''OC8ts udformninG og
placoring godk~ndes af naturfredningsr8Cut." Såfremt dett0 ikke
kan til tI'13des, fO,r'el:'Hl s d (;t a t n "'l j 88 med (::n absolut fr r:dnine ,.d_._~ - -- _.~-~-
vl31dt;ne fru og med Fosd'~len til og med Dybdal-.- . --'-"------'-

I et afsluttl.::ndE; m"'de, til hvilket alle do 10dsejere, d0r

nu nmfut,tes af fr8dningen, var ind val'sl<:::t, blev forlig p8ny
forgeves f("l!'søet. Ingen ut' G.e ill:<dte ?JYlskede en f0rlig(,~m:es:Jig

afgorelse.
Nævne t finder, at s 81 Vt; Li en med lund et aller'n :'I'mest syd

fox' denne på grund af diflse ClInl'rlders landskab\~lige sk,1nbed og
sto1'sV:t ede natu:r' og 0e t il v-BIdomr') d.erne i dal ene ('Ir;:: langs
sk1"unti'oo en knyttede videnskabelige intel'csscr b H b\~v(11'es for
efte1'ti den i deres nuv'Erend(~ t i Istanc1 og Cl crf0:r b'11' f:r.'ed(~s, dog
med en vis ind skrr:mkning fo 1'S8vid t [Ln2;:3.I' veld ene, gruR[;r'i.l,VOnC:l

og mergelle j el ne jfI'. nedenfor-. :2:ndvi Cl 8I'8 kan n"8vnet til tY''13de, [,t

- .. -. '.
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et arenl <lf de pr-ivat ejøde omr;;der nord f0}' Li(}n, "Underlien"
kaldet, indtil grusvejen, der gGr fra Trunumvejen mod vest, samt
klitpal'ablc-:'1 og en bysmme uden nrL dennes ydorsidG J)f;l 25 m fredes
at' de i fo l'sl Cl.get anf~H't e grund e.

Derimod har TI uvn et ikke "fund ~~t tiL'3tl"ckkelig anl edning til
en videre genneruf·u'clsf'".: af frr.:r:1ninc;sfo:r'sluCut, iclet man ikk8 hRr
anset d(jt fOl' p~1trengl:mdc n'jdvendic;t at frede de "gr"'lnnc" omr~der-
syd for Lien, af hvilke st':'lrsto pal't ...m GI' f'rec)('jh)vspli[!;tigt &1'ea1,
de fjernere lig,-~c:nr).; "bI:~!" nID..:.~\c1er 3at'mc8t~;clP~ nf hvilke Gt areal
er- statsokov, O:.: (,uJI::1derno r~) Un(ierlien, bc)rtnet frCi. de ovenf0r
anført8, dn det, der opn1s vod en fr9dnin~ ~f ~i~uG Rrealer, ikke
sk0nne~1 <J,t fj t:) i et p~:Lf:'8tmdefnrho1d til a(: dermed forbundne ud-
giftcr, hVOltil lzomrl'Jl', at ?'lBvJ1et OVl,Y'f'o:r-dc:::n cen8temmi<3E:protest
mod fredningen mA n:er-8 bGttmkel i.gh8d ved at frudG Und~rli.=;n F:~le-
des, at bl. 5.. den E:"t ~-:.ttr8CJde l8l11::_.n~ni.nG,doI' j.'?\vrigt ikke
sk~nnes at ville frrringe d~n l~nd~kubeli~e 8k~nhcd, forhindres,
lig(;som hunsyn er tU8~t til, at du orr:r:~(Jm .....tf hdvklittc;tl, der
~nS'kes fl'otiet, allerE::dE. tild\;lf 1':1 b,~ryggct med sommerhuse olIer
nu 8jes af ptaten.

!.E~§:1_b~!~IBæS!: __beY'~:rfter, at ,.olenoel af f 'lgcndc mntr. nr.,
nemlig 6f V~ster Svunstrup tY1 Iv Liengaard, 4i, 2a, 37a, 32b,
20c, 24-d, 33b, 26e, 25c, 23c, 2'7d, l6(l, 37L, 1811, 1ge, 161' VestGr
Svenr.3tl'Up by, 19 Slett(;ZL1.ard, l6i, 18::.t, 1m" 2b, 2i Vester Sven'-
strup by, l:~ Lienewlrd, 1m Sl(~ttF.:g~I.[lr-d, '7e, 9i', 5a V8ster Sven-
strup b3', lu Licmg,'j,ard, 6a, 3L, "51, :~d, llf, 8k Vocter- Svenctrup
by, lf Liengo.u.rd, 23a Voster SVl.mstr-up by, 1t 1ieng~tard, l6p
Vester- Svenstr-up b~T, 19, Ih, li 1ienga1-.l1·j, 3b Vect\jY' Svun~,trup
by, la~l_1icrll-;aard, 28) 2C!, 2c, c.f, 2e, 2h, lla, 12ft, 7a, 7i
Vester Svenf'trup by, lq 1ien~~[lul''3, IOn., 8m Vefltel' Svcnf~tr'up b~!,
ly LiengacJI'd, 9a, 8n, l4d, l5f, 15a, l3a, 20a, 26a Vester Sven-
strup by, Id LienUlb,r'd, 21 Vester SVEmstl'up b;y, Ic Liengaard,
36b, 36c Vest er- Svenstrup by, l b, l e, 3u 1erup sogn:; kli tte1"",
le, Id, lbf, 1be, lav, Iay, lax, le, le; IJGT'upPr't)oteg:J.ard, G c!.
Klitten, Nr. Br~tbjerg, lu, Ib, li, lt, la, Ir, lq, lp, lad, lae,
laf, lag, lah, lai, luk, luI, lam, lem, lbv, lat, lv, Ix Lerup
Pl~stogaard, 25b Klitttn, Nr. BrattjuIg, li Ejstrup by, ly, luz
Ler'up Pr-estegaard, 5b, 5h Lionga&rd, 24a, 27[1, 27b Kli tten, Nr-•
Br-atbjel'C;, le Ejstr-up by, laC', lap, lz 1e:rup Pr EstO[;aard., 58.
Klitten, Nr. Brutbjerg? 2h Ejstrup by, l~, Ina, lab, lae, lbu,
1a~, las, lbb, la~, laq, lor, lbg, Ibm, 1bo, Ibp 1erup PrBsteBu~rd,
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le,4u, 5e, 5d, 5e, 5a, 5f, lk, 11, 1m Lienguard, 1Gb Vester Sven-
strup by, In, lo, lp, 20, In, lz, Is, Ir, 2i, 2a, 2h, 2e, 2f, ~d,
2e, 2e, 2n, 2m, 21, 2k, la, 2p, 2c.i., 2r, 28, ]..~ LJenganrd, 5e
Klitten, Nr. Bratbjerg, l~, lp, 2i, ":Jm, 48, 4t, 31, 2n Ejstrup
by, 26e, 26b Klitten, Nr. Bratbj~re, Ix Liengaard, 3u, 3ap, 3uv,
3,." 3ad, 3.E, 3x, 3y, 38.i, 3z Lorup sogns kli t ter-, le Lorup Pr-:este-
gaur-d, 3m, 3as, 3aC:!.LE:;rup sogns kl.i tter, Id Lerup Pr'3steeaard,
der ligger indenfor ent8n den m(;c) en bli3 eller cen mod ,m [;1""'111

skygget linie på det under sagen S0ID bil~g be fremlagte kor-t
1:4000 u.ngi.vne C1"'l:Jnse, og snm tilh:"'lrcy de ne(J(;nn:evnt(~ ejero, vil
v:ere at frede såledGs, at eJer p81..c>,;,.s(-SarouleI':1e fClle;:·.mde servi-
tutter:

4,:r ca:1.~~iQQ.Q!lf~E-9-8n 2.l:~ s};:Y~'''f;f~:
"Omr:1dern e sk.r.ll fromt] el€: s henligGG i dr;res nUV'"8ren r'l e til::' tand,

hvorunder nuvnlir:; f.'lgende b8stemmelser rkc,l iagttacer-:
l) Der' mfi ikke foretageE' afCl'aVYl.Lnc eller p~lfyl'Jntng eller anl '"'J g-

ges nye ve je. Det sk:l.l dog v:ere ti llao t at an vr:nde samtlige
i gang v.Br(-.:ndegruscrave ae mt':Igel18jer inden for det fr'edede
som hidtil.

2) Der m:1 ikke udf"lr-es bebygge;lf.1e af nOGen art elllH anbriu['I',s
~kure, boder, mo.st~r eller lienonde. Undtaget herfra er nødven-
dige fornyr.dser eller tilbygnine;c1. til do inden for cmr:3det
allerede eksisterend.e 1~...ndbr-uZ8ejend("'lItme.e 3) Der m:3,af hensyn til do stort; og natur'liclenskabeligt meLet

_\ interessflnte v:e1dområder i dalE:me og lFm!:'.-:::~f3kl'untf0clen syd
for en eksisterende markvej p~ ~trBkningen fra cg med Fosdalen
til og med Dybdal ikke foretl.l.~OS dr-uning 811e2 GY't'lftninc;, l-r.g-
ees rørledninger fra kilder eller v~ld ellor graves br~n~e i
disse, og hvor gr~fter allerede find8s, m8 (G ikku y~vrligere
uddybes. Eksi ster en de dr-enr''J r m~ d"tj fo! nyes.

4) Eksisterende marker og 'plantaeor mi) driv'.'s S0m hidtil, men
der m' ikke foretages nyopdyrkninger eller nybepluntning.
Eksi sterende kr~l tV.Bkst må ikke ryddes, men hueges , og skal -
indbefattet hnsselkruttet i. du,lt;n norr} for :0. LienC::l.llrd - 0p-
retholdc8 ved s(~lvfoI'yngelse. Selv~J;iede ~:ran- og fyrrotr-ecr
samt b'BVI'eaSp vil VJJre at fjelne vod. frodningsn~V'1etR f0ran-
8taltning uden udeift fn~ ejeI'~n •.}~ 5) Almenheden Ekal have r8t til at fUldes til fods ud de Gksiote-
rend e vej E: og s tiE:r'. Der m;:) ikke dw:mes nye 8 ti Ol', 06 telt slag-
ning, kamperin[J; og b81tending 01' ikke tilladt. L0se hunde m~)
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ikke æedtages. Al f~rdsel oG ophold p8 aT8alerne sker i~vrigt
ofter fredningsn"evnets n:El'mer-e bl,:sterr1melsl-} og under iacttagolse
af de ordensregler', dette m;3tt8 fOJ"enkrivo. rMjttf) det vise Rig
nt"ldvendigt til bevoksn-Ln~ens bevarelse eller af andre L':rundc, k~-m
n:evnet helt eller delvis 1'01 byde r-:erdsel og ophold p~1 dele flf

areal erne. "
Det bem'el-kes, at (Jen tl~3. skygtse nord for skr~nten gå:r lungs

skr13ntfoc1en og syd for skrlmten g8I' 40 m bag kumrr.8n p~J de str:ek-
ninger', hvor skyggen ~}\l parallelt rr:ed skI'Bnt(~n.

Ar:Q.a1e~:h!l~~0f'C'r cl~!l_ed:('-)nne_~1sYLL;Q:
"Areale::'ne m~ udeluklwnde anvenC1cG GnID hidtil, n')mliG sem

landbrugsjol'd 05 ti.l t0yvegravnin2,.
Del' m8 ikke Jl:'3. arealerne opf~r-es' nndre bygnil1t;er end s!1c1anne,

som er nl~lvondig(; L:r den l;indbrut?-r-::m-eC)r:dgeudnyttc;lse uf jorden,
derund er l-:eskure fO.r kreaturer.

N'Jdvend ige tJ:'u.nSf01 m:-j,tort,~ rnf) r[-~t opf'lr E: s, dl"'l[';e f t ~:r TI'Bvnets
n~rmere anvisning.

Ing8n bYtjningel- m;j ::mbJ'inc'-' s ~~kr'Cntfo ~jen n-Brmere end 50 m.
Foretagelse af b~rllilltni~g med tr~er er f0rbuat.
Btabler ine af haver- ved og 1''Ohegn omkring gamle og nyo lunc1-

bruc;sbycninger skal dOG V~I'e tilluot, lie;;':si"'ill det skal vure til-
ladt at plante luhegn i eller ptaallelt med de skel, der gB.r-
n-ermest vinkell(~t p:~ Lien, i retning nlH'mcst nord-syd.

FC'sdtl.leg, matr. nr. lat Lorup Pr'usteg;~rd, Lerup 8op;n, der
tilh1r8.I' "statens tl-epl~.ntning i klitturnc.:", ()~.;;hvif: f)mrrlrle er
vist p~ kortet med en r,.,d c];;:yg...:;etlinie, C'l,,;ff'~ttef1ik~'(~ af frecl-
ningEJn, og der- vil in::;en ~ndrinber vure at fC1Ietaz,e i den for
dette omr~de ekcisteron~e fredning~fC'Jm.

P::;taleret har fl-0dningsnBvnet for lljr'l1rinc Hmtsr8d~~kreds og
Danmur-ks nu turfredningsfoy-eninc , hver for sig e Iler i forenint;.

Af de i ejend0mmene foruden ejernf-;l berettigede, der <llle hm
v-eret ind varslet til m1de i sagc.:.m, har alene Kredi tforeninsen
af ejere af mindre ejundnmmo p~ landet i Jyllmld og Finnnsministe-
riet p/j statskassens vegne i'or ~1:'i vidt :.,ne!'8r 3 l:jend,)mme "lnRket
eventuelle erstatninger afd raget p.-s:ipant e;;nlC:: en, rr:uclGnR A/S
Fj erri ts] av Bank har forbehold t sig" l"et ti.l i hvert enkt:::lt til-
f:elde at tugr:l be::;temmC:Jls(,:om (m eventuel (~r:~tatnings 'mvendelsG.
N'.evnet har h r;reftGI' t:'1get s ti llin[': til di 8 se ""'nskor. Hvor in tot
er anført, 8r dGr ikke fundet g:r-und ti.l ilt tEJ.e;:'Eidem til f_~lgo.
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I unledning af den areal'.nne p~~tl~.igte fredning h~H- n'13vnct som
ber'eg11ingsgr'undlac, hvor ikke s:nrlige forhold gr~r sig gnlocnde,
fastsat en erstatning af 400 kr. pr. hn f0r nrei.:l1erup inden for
den 1)1:.'1skYc~t-:e- se ara undtagelser nedenfor - ae 150 kr. pr .• ha
for ar'ea1erne inden 1'01 den ~r,nne skYi~,2e m(;,d en n'incste erstatning
~f 200 kr. pr. ejend0m.

Iv'latr. nr. IC', lp, 2i, Jill, 4s og 4t Bj et} up by, Trr:J.numsogn,
inden "for den bl:~ 81r:,Tb~~e ej 1'rod[~kov, og 1:.H'stntnin;;en er (len'fo l'e nee; sut til 200 kl". In. ha.

I

,

"Klitp8.1abl(m", lie;el;:.)dus inden fOl' de:l bIll SkYCbe, slccmnes
ikkt; at bli ve vBf)rmtligt ~mdeTludes nti.l1et und arealerne incien
for' den eI'''Inne :;::}:Y'::'lc, (~~" oJ'''itutnin['r.;D er der-faT. h'3r nedsat til
150 kr. pro. h~l.

Derimod hal' n Bvnet ikYC fundet ti lstr~'}kJc()liL unlp-dning til ~!t
neds'"Ctte erstatni.nz~en for S8 vidt 8.n,j~r de e-..LYealer, der lit:;ger
inr'lenfor en afstand ,,1.1' 300 m fr-1::,privat skov pi.', over 20 ha eller
fra stnteskov, idet d(~r ik!,e bm ses bort frc.l, at der kunne Opn::l8

dispensation i henhold til fl'(~dn.illu::::'ovfJns § 25, stk. ~!, til bOb.yc.::-

Gelse af disse aT'ca18Y'.

Det bemerkE::s, ~lt nrstutnin[:;cn til ejolCm af' matl'. nr. 36t.. V.
Sv€nstrup by, lIjortdal sOj,:n, A[ige JacobRen, or bGTegnQt på s·:cr]van-
lig IL~de, u:me,:;t at der libt.e"' et fW illmE:: Yl'lUS p,~: grunden, idet del

vil kunne fi.nd(~ utlc.rtykning :Jtc~d, medens erstu.tnin;,,;en til ejeren af
matl'. nr. 37 83.I:1fllfJsteds, L. J'7r:~enf3(m, GI nedm.it til 100 kr. uncIcl
hensyn til, at der li ..(:e1 ,:;t sommerhus p~1 CJ'unden, o:.; at '~enne
i f'Jlge kommunal ved t Bbt ikke yd<::rli gere b:1YJ. uds tykkGS og bf~bygC(;s.

Nuvnet har herefter fastsat f~l~~>tmde \::rGtatnin€~er:

-------- ---_._-------------------
L,...,be
nr.

matr.
nr.

E1Af3tat-
nins
k!'.

Hredet areal Lods8jer
zr?Jnt b18t

2 2___ ~ TE. . . , ,

Vester Svenstrup by.
l. 6f 9635 1650 Thomas Chr. Peti~rsen,

v. Svenstrup pr.
}jljerri tslev

270
Liengaard

Iv YJ40
1')575 1650 -transpo:r-t 270
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-------,----- ._-- ------ ._---
Lodsejer Erstat-

ning
kr.

10be
nr.

matr.
nr.

Fredet areal
gl·,."nt bl8.t

m2 mL::,;,;..--------_.- ._--------
Vester' Svenstrup by
2. 4i 12230 450

transport 270

2a 19030

Oluf Ch!istensen Kau-
styUP, V. Svenstrup
A. P. And.ersen,
V. Svenstrup

200
300

Vester Svenstrup by
3. 37a 6200 Stat en, Lond bl'ugsmini-

steriet (statens Jnrd-
lovsud valg)

O

Vester Svenstrup by
4. 32b

200
24d
33b
260
250
230
27d

7140
2130
4500
4640
1900
1540

160
_770

22780

staten,
Lanebrugsministeriet
(Donr.enekonto ret)

o

Vester Svenstr'up by
5. 16q 16350

37b 13350
18h 1900
190 4280

35880
Vester Sv.enstrup by
6. 16r 7090
8. Slettegb.ard

19 33000

40090

(erstatning frafaldet)

staten o

(erstatning frafaldet)

Indre Mi ssifms Kredsfor'-
bund og Det Danske Mis-
sionsselskabs Kredsfor-
bund i Han Herreder

1200

transport 1970
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LC'lbc mat!'. l!'redetareal Lodsejer Brstat-
nr. nr. grøn t bl~t ning

m2 ? kL'.m....

transport 1970
Ve~ter Svenstrup by
7. 16i 10242 Direktør 1. Blsass,

18a 9493 hådhuspllOidsen, O

e' 18k 27'360 København
47095

l, Vester Svenstl'up by

9. 2b 23900 Jenny KI'ngh Olsen
2i 2495 Slettestruncl pr. 600

Liengaard .I!'jerl'itslev
10 4054

Slettegård
1m 8950

39399
Vester Svenstrup by
10. 7e 7775 700 P. støvring Simoni

Petersen, Slettestrand 200

e.l pr. Fjerritslev

e, Vester Svenstrup by

ll. 9f 13440 Lars Moustsen Olesen
~\

5a 23800 2000 v. Svenstrup pr. 700
L1eng~rd Fjerritslev

lu 3940
41180 2000

v. Svenstrup by

12. 6a 22500 Thomas Chr. Pedersen
3a 29900 43300 v. Svenstrup pr. 2500

52400 43300 Fjerritslev
Vester Svenstrup by

12a. 31 4157 grosserer Bent Galatius 200
ei tI'ansport 6170
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Løbe
nr.

matr.
nr.

]'1 c;de t

grønt
2m

8274
10125

3937
22386

by
5250

')940

18.

areal Loasejer Erstat-
ning

kr.

40440

40440

8500

85009190
by
21750

4-047
4011
3976

700

33784 700

21222
by

8178
7502
6696

22376

13100

• o ----

Vester Svenstrup by
13. 3d

11f
8k

Li eng:':lrd
lf

Vester Svenstrup
14. 23a
Lieng:3rd

lt

Vester Sven~trup
15. 16p
Li eng-~:r-d

19
Ih
li

Vester Svenstrup by
16. 3b
Lient9~I'd

laa
Vester Svenstrup
17. 2e

2d
20

transport 6170

Carl Gunnar Cortsen
V. Svenstrup pr.
Pjelri t:3lev
Af dette beløb udbe-
tales 500 kr. til stats-
kaRsen Rom afdrag p~ det
~en 12. fetruar 1954 lys-
te pant~brev samt 500 kr.
til A/S ]'je:rritslev Bank
p~ det den 'l. juni 1947
lyste pantebrev.

2000

Olaf Christ9'en Kau-
strup. V. Svenstrup
pr. Fjerritslev

500

Anton Bertelsen
V. Svc.:nstruppr.
F.i erri tsl ev

500

Jons Marinus Korsgaard 850
V. Svenetrup pr.
l!' j 0rri t sI ev

Chr. Andreas Godiksen
V. Sven struP I)1'.
l!'jerritslev

350

transport 10370



19.

e
Løbe matr. Fredet areal Lodsejer Erstat-
nr. nr. grønt blåt ning

m2 2 kr.ro

trans:rort 10370
Vester Svenstrup by
18. 2f 8006 Niels Holger Cortsen 1000

2g 8170 V. Svenstl'up pr.
2h 7480 ]ljerrits1ev

re lla 22550 5250
12a 5450 600

51656 5e50

• Vester Svenstr'up by
19. 7a 16350 650 Anders og Her'bert .Mo- 250

gensen , V. Svenstrup
pr. Pjerrlits1ev

Vester Svenstrup by
20. 7i 7861 350 Anna l!'oldager 200
Liengård V. Svenstrup pr.

1q 3940 J!' jo1'ritslev
11801 350

Vester Svenstrup by
21. 10a 61400 2600

VestGr Svenstrup by
22. Sn 32415
Li eng:;r'd

ly 3897
36312

Vester Sv~nstr'up by
23. 9a 45500 3800

8a 3420---
45500 7220

Niels Haugaard
.V. Svenstrup pr.

Fje1'rits1ev

1000

Berthel Ohl. E~rthelsen 550
v. Svenstrup pr.
I!'jerrits10v

Henning Vinther 1000
V. Svenstrup pr. Fjer-
ritslev.
Af d0tte beløb udL~ta1es
500 kr. til fhv. gårdejer
Hans P. Mortensen, J. Sven-
strup pr. Skovsgaard, som
afdrag p~ det den 24/11 19S2lyste pantebrev.

transport 14370
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-----Løbe matr. Fredet areal Lodsejer Erståt-
nl. nr. grønt bl~it ning

n m2 kr.t:-m
------------

transpol-t 14370
Vester ~venstrup by.
24. 14d 28260 1000 Carlo .Gmil ChJ l~;tensen 800
( 26) 15f 18§2Q ___ 154Q V. Svenstrup pr. Fjer-

46910 ~540 rits1ev.
Af dette t'el-.?Jbudbetales
500 1n. til A/S Pjerrits-
lev Bank som afjrae P;j, det Gen 1'7/4 1951 lyete
pan tebrev.

Vc~ter Svenstrup by.
25. l5a 23650 3700 Ma:t'tinIngemann El'uun 570

Olesen, V. :Jvenf~trup
pr. F j er-rits1ev

Vester Svenstrup by.
21. 13a 24-250 3300 Chr. Iv:ikb;lcen Pedersen 500

v. Svenstrup pr. 1!1 jer-
Y-i t,slev

Vester Svenstrup by.
28. 20a 18250 12'300ee
V~ster Svenstrup by.

e 29. 26a 5250
.Lieng:hd

ld 4527._______
4-527 5250

Voster Svenstrup by.
30. 21 9JOO
.Li:cmg-"1 r d

le 13357
VGster Svenfltrup b'T'-' .
31. 36b 14900

e

Anthon Chlistonp8n
V. SVEmstJ:up pr.
}'j(}Y-y _L ts1l:v

770

S0!'8n Ch.c. SørenSEm 300
V 8 Svenf:tl"up pr.
PjeI'1'itolev

Johan Fr. Bertelsen 600
V. Svr::mstrup pr.
.&'jorritslev

Aage J~cobsen, Randors 200

tr~nsport 18110



,

21.

Fredet areal
grønt bl~t

m2 m2
Erstat-
ning

kr.

transport
-------------_._--------

18110

100

500

1000

3300

500

Jaeot Marius N0rcaard 250
Undellien pr. Brovst

tl'ansport 237GO

Løbe
n:r.

matr.
nr.

Vester Svenstrup by.
32. 36e 3450 L.L. Jørgensen,

Normasvej 15, Valby

Lerup Rogns klitter.
33. Ib 35920 Jens og Thorvald Kron-

'borg, N1'o Thorup PY'.
Fj er-ri tslev

Lerup sognE! ]::littel.
34. le 70500 Harald Hamann, Tranum

pr. }51-'ovst

LeTUp sagnEl klitter.
35. 3u 480
Lerup Pr~stegArd

le 213000
219/~JO

Peder Ohr. Chrir::ten-
sens lmk(,;, Gertrud
Chri oten sen, Underli en
pr. Brovst.
Beløbet m~ ikko udbeta-
les uden sa.mtykke fru'
panthaveren if~lgG 2
pantebreve lyst 5/S 1927
og 9/6 1948, Jydsk Land-
kreditforening.(Jfr. KIi tp:,rabelen n!'. 5)

Lerup Pr':esteg:3r d.

36. Id 23100
Ib! 4598
lbe -1476

32174-
(JfI'. Klitparabelen nl. 11)

Holm Eskild NieIoen
'Gnder'liem pr. Brovflt

Lerup Pr'estegård.
37. lav 13649

lay 1832
lax 2092

17573
(JfI'. Kli tpar abel en nr'. 9)
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LodsejerLøbe matr.
nr. nr.

Fx edet
gr'ont

2
ID

Lerup Pr~ster:;;.'h'd.
38. le 171400

19
Klitten, Nr.

6a
liratbjerg

18298
189698

areal
b18t

m2

24280

24280

(Jfx. K1itparabelen nr. 18)

39. lu 3511

Lerup Pr~steg~rd.
40. Ib 60400

li 12100
lt 5977
Is 3948
Ir 4086
lq 4184
lp 4326
lad 2025
lue 1962
laf 3810
lag 3783
lah 3574
lai 3483
lak 3491
lal 3326
la.m 3164
lan 3223
lbv

32000
97100

39270--_--..:-,

126862 168370

Erstat-
ning

kr.

transport 23760

Frode Jensen, Onderlien 3800
pr. 13l'ovst.
Uanset, at del i cjendom-
men er givet pant til Stats-
kassen for et bY8;ningsistand-
sættclsesl:~n iflg. pantebI'cv,
lyst 28/11 1952, vil hele
ersta tningen kunne udb(;;tnles
til ejelen, idet bygningorne
ikke ber0res af fredningen.
Helmer Ottesen Nielsen
Underlien pr. Brovst

Sigvard Nielsen
Lerup pr. Skovsg1rd

Bel~bet m~ ikke uQbe-
tales uden samty.kke fra
panthaveren if01ge
pantebrev, lyst 22/1
1946, Jydsk Landkredit-
forening, VibOl'g.

tru.nsport

200

8000

35760



•

Løbe
nr.

matr.
nr.

Fredet
grønt

m2

Lerup Pr~stee~rd.
43. lx 2459
Klitten, Nr. Hratbjcrg

25b 34500
Ejstrup by.

li

areal
blåt

m2

38246
36959 38246

23.

Lodsejer Erstat-
ning

kr.

Lerup Pr~steg~rd.
41. lat i det omf&~g, den Statens Klitv~sen

(Fosdalen) oprindelig er fredet
Lerup Præsteg~rd.
42. Iv 2443

Lerup Præsteg8rd.
44. ly 2467

laz 8164
Lieng§rd.

5b
5h

Klitten, Nr.
24a
27a
27b

Ejstrup by.
le

21050
11820

Bratbjerg
43000
30700
37500

78406
160701 78406

Præstegård.
lao 3140
lap 3318

6458

Lerup
44a

transport 35760

o

Jens Peter Jespersen
Nr. Thorup pr. Fjer-
ri tslev

200

Peter Andreas Nielsen
Under1iun pr. Brovst

2000

Konrad Konradsen 5500
Underlien pr. Brovst

Af dette beløb må 3000
kr. ikh.i;)udbetales uden
samtykke fra panthaver
ifl. pantebrev, lyst
12/5 1951, fhv. gQrdejer
Ohr. Nielsen, Underlien,
nu dennes dødsbo.
Uanset, at der i ejendom-
men er givet pant til
Statskassen for et byg-
ningsistandsætte1seslån
ifl. pantebrev, lyst 25/6
1954, vil der ikke af denne
grund være at tage forbehold
om udbetaling af erstatnin-
gen, idet bygningerne ikke
berøres af fredningen.

Niels Hansen Nielsen
Underlien pr. Brovst

200

transport ~3660



,

24.

Løbe
nr.

Lodsejer Erstat-
ning

kl'.

matr.
nr.

areal
blåt

m2

transport 43660
Lerup P l"l:! S teg:3rd.
45. 1z 4956
Klitten, Nr. Bratbjerg

5a 139000 26000
Ejstrup by.

2h ____ 20710
143956 46710

hasmus K. 1asmussen,
Underlien pr. Brovst
Af dette beløb udbetales
2000 kr. til fhv. husejer
Kresten harmussen , Underli en,
som afdrag p;'j det den 5/12
1950 lyste pantebrev.

4000

Lerup Pr'esteg~rd.
46. l~ 2490 Simon Peter otheniel

Christenpen, Tranum Klit
pr.. Brovst

200

Lerup Præsteg~I·d.
47. laa 2498 Elias Høgh, Telling 200

pr. Skovsgaard
Lerup Pr':estegflrd.
48. lab 2506 Martin P8der Pedersen, 200

Telling pr. Skovsgaard
Lerup Prl:!steg~rd.
49. lae 2514 Jens Chr"• J"ohan8en 200

Telling pr. Skovsgaard
Lerup Præsteg8rd.
50. lbu 20130 Sigvard Cl11'isten sen, 300

Lerup pr. Skovsgaard
Lerup Pr;-esteg~rd.
51. 1aø 23940 Jens Kr. Nygaard 2000

las 5745 1erup pr. Skovsgaal'd
1bb 4370
1a'E 19639 5200

53694 29140
transport 50760



25.

Løbe matr. Fredet areal Lodsejer Erstat-
nr. nr. gr"ønt bl~t ning

m2 m2 kr.

transport 50760
Lerup Pr~steg8rd.
52. laq 12175 Henry Jensen 200

Lerup pr. Skovf-lgaard
Lerup PrEstegård.
53. lar 4791 Knrl N0 r-gaard, 200, lbg 5512 Tranum Kli t pr. Brovst

10303
Lerup Pr.13steg:h"d.
54. Ibm 4200 11560 Jens Malnus Pedel"S(;n, 525

l!'osdalenpr. Skovsgaard
Lerup Pr'.13steg8rd.
55. lbo 5750 14300 Peder- Branoor hasmussen, 650

Lerup pr. Skovsgaard
Lerup Pr'.13stegth-d.
56. lbp 4850 15000 Thorvald Kronborg 675

\
Lerup pr. Skovsgaard

Liengård.
56a le 3987 Niels Dalsgaard Lysgaard 250

4a 13300 Lerup pr. Skovsgaard
17287

Lieng~rd.
57. 5e 5969 Søren Char18s Nielsen 3850

5d 5075 Lilda1 pr. Skovsgaard
5e 6375
5a 90300

17419 90300
Lieng~rd.
58. 5f 15766 Carl Alfred Christensen 250- H~kk8n pr. Brovst

transpor-t 57360



26.

L."be matr. Fredet areal Lodsejer Erstat-
nr. nr. grønt b18t ning

m2 2 kr.m

transport 57360

Lieng~rd.
59. lk 3976 Petra JepPE.;sen, 1300

11 3976 v. Svenstrup pro.
1m 3984 Fjerritslev, 11936

Vester Svenstrup by.
18b 28400

Lieng~rd •
60. In 5910 Sivert Chr. Jensen, 200

v. Svenstrup pr.
Fj er-ritsl ev

Lieng8Td.
61. lo 4200 Henry Alexander Frede- 200

riksen, M0gel V[:11dpr.
Skovsgaard, Lieng~rd.

62. lp 19701 Niels Chr. Poulsen, 350
2b _2857 Lerup pr. Skovsgaard

22558
Lieng8rd.
63. l '.E 3995 Anders Chr. Peter Larsen, 200

v. Svenstrup pr. Fjerrits-
lev

Lieng8rd.
64. lz 3948 Jens Peter Fjordbaks enke, 200

Anine l!ljordbak, Hjortdal,
V. Svenstrup pr. Fjerrits-
lev_I trunsport 59810





•

Løbe matr.
nr. nr.

Fredet
grønt

m2

areal
bll!tt

m2

230500

45583

61210

28.

Lodsejel' Erstat ...
ning

kr.

transport 72160

Lieng~rd.
13. 2p 1970 200

200

200

200

800

400

1500

2000

82270

Lieng~rd.
14. 2q 1970

Lieng~rd.
15. 2r 1970

Lieng~l'd.
16. 2s 1970

Lieng~rd.
17. Ib 20400

Klitten, Nr. Bratbjerg
78. 5e 21640

Ejstrup by •
.., - ., - ~..=.L~, .LY, G..L

3m, 4s, 4t

Ejstrup by.
El. 31

79.

Ejstrup by.
82. 2n

Anders Chr. Larsens enke
stagsted pr. Skovsgaard

Holger Pedersen
Møgelvald pr. Skovsgaard

Anders Peter Sigaard,
Møgelva1d pr. Skovsgaard

Jens Peter Christensen
Paarup pr. Skovsgaard

Peder Chr. Gerhardt Pe-
dersen, Fosdalen pr.
Skovsgaard

John Chr. Jensen
Underlien pr. Brovst

Direkt3r F. C. Winther,
Ejstrup pr. Brovst

Olav Godiksen
0. Svenstrup pr.
Skovsgaal'd

Johannes Jensen,
Und er1i en pl. Br'ovst

transport



29.

Løbe matr. Fredet areal Lodse,jer E.rstat-
nr. nr. grønt bl~t ning

2 m2 kr.m

transport 82270
Klitten, Nr. Bratbjerg
83. 26c 46300 Albert Chr. Christensen,

Tranum pr. Brovst
700

Klitten, Nr. Bratbjerg
84. 26b 50700 Anders Chr. Poulsen,

Tranum KIi t pr. Br'avet
750, Liengård

85. Ix 2837 Peter Christensen Høg,
V. Svenstrup pr. Fjer-
ritsIev

200

--------------

Lerup sogns klitter.
5. 3u 82750 Peder Chr; Chri stensens 4200

3sP 92814 enke, Gertrud Christen-

I 3av 7310 sen, Underlien pr. Brovst
3ø 1650
3ad 9720 Erstatningen må ikke udbe-313 10830 tales uden samtykke fra
3X 13050 panthaver tfølg0 2 pante-

},....o ~rt::> • , uo+ h ...,,,,.,.,,~+ , ("\')'7
_ ... v ........, ...~ ""'"u .,.I • '-'" .......0"""" o U ..L. ;J '- I3y 14680 og 9. juni 1948, Jydsk

3ai 15900 Landkreditforening, Viborg
3z 14920

Lerup Pr~stegaard
Ic 15700

279324
Lerup sogns klitter
9. 3m 36700 Jacob Marius Nørgaard, 550-, Underlien pr. Brovst

tran~lp()rt 88670



Løbe matr. Fr"cdet areal Lod~ejer
nr. nr. grrm t blåt

m2 r,
e..m

--------
trunsport

Le:!'upeogns kli tter.
10. 3us 3920 Flode Jensen,

Underlien pr. Brovst
Lerup sogns klitter-
11. 3aq 15930 Holm Eskild Nielsen,, Underlien pr. Brnvst
Ler'up Pr:llstegaard

Id 13180
29110

I

30.

Erstat-
ning

kr.

88670

50

500

tilligmed renter heraf 5% p.u. fru kendel8ens duto, indtil beta-
ling sker'.

De eI'stutningsbel'Zlb,der vil VXlre at urrede, uag0r herefter
89220 kr. og det samlede D.real, der omfattes uf fredningen, udgør
3852237 m2 eller 385,2237 ha.

Da Gennemf0relsen af Genne frodning findes at v~re en sag
af stor betydning for h~le landet, vil de faptsatte orstatninger
med renter v:ere at udrede med 2/3 af statskasf'en og 1/3 af Hjr'lI'-
ring amtsfond og Thi r::tedamts font] efter in(lenrigf~mini.,~teri ets
n::er'merebestemmel se om fo rd el ineen af denne trpo i c:a ol. "

Konl\:lusion~n el's~';lydende:
ilDen del af matr. TI!. 6f Vestel Svenstrup by-, lv Li enf/ird,

4i, 2a,37a , 32b, 20c, 24d, 33b, 26c, 25c, 23c, 27d, lGq, 37b,
18h, 19c, 16r Vester Svenstrup by, 19 Slettegaard, l6i, 18a,~
lak, 2b, 2i V~ster Svenstrup "uY , lø Liengård, 1m Slettec;uard,
7e, 9f, 5a Vester Svenstrup by, lu LienG8rd, 6a, 3a, 31, 3d,
llf, 8k Vester Svenstrup by, lf Lieng8rd, 23a Vester Svenstrup-by, lt Liengård, 16p Vestel Svsnstl'up by, 19, Ih, li Lien[)3.rd,
3b Vester Svenstrup by, laa Lieng8rd, 2e, 2d, 2c, 2f, 2g, 2h,
ll~, 12a, 7a, 7i Vester Svenstrup by, lq Lieng~rd, lOa, Bm Vester
Svenstrup by, ly Lieng~rd, 9a, ·8n, 141, 15f, l5a, 13a, 2080, 26a
Vester Svenstrup by, Id Lien08rd, 21 Vester Svenstrup by, le
L1eng~rd, 36b, 36c Vester Svenstrup b;y, Ib, Ic, 3u Ler·up sogns



,

I

31.
lay

klitter, le, Id, lbf, lbo, lav,/lax, le, 19 Lerup Pr~stegaard,
6a Klitten, Nr. BratbjerG, lu, Ib, lf, lt, Is. Ir, lq, lp, lad,
lae, laf, lag, lah, lai, l~k, lal, lam, lan, lbv, lat, Iv, Ix
Lerup Pr::Bsteganr'd, 25b Klitten, Nr. Brf1tbjorg, li Ejstrup by, ly,
laz Lerup Pr'Bstegaa.:rd, 5b, 5h Lieng:'~rd, 24a, 27a, 27b Klitten,
Nr. Bratbj8rg, le Ejstl'UP by, lao, lap, lz Lerup Pr:esteGaaHJ, 5a
Klitt0n, Nr. bratbjorg, 2h Ejstrup by, lo, lau, lab, lao, lbu,
la~, las, lbb, la::B, laq, lar, lbG, Ibm, 100, lbp Lerup Pr~ste-
gaard, le, 4a, 5e, Sd, 5c, 5a, Sf, lk, 12:" 1m Lieng:hd, 18b Vester
Svonstl'up by, In, lo, lp, 2b, Le, lz, Is, II', 2i, 2a, 2h, 2,_';, 21',
2d, 2e, 20, 2:"1, 2m, 21, 2k, la, 2p, 2q, 21', 2s, Ib LiencAr'd, 50
Klitten, Nr. bratbjerg, l~, lp, 2i, 3m, 48, 4t, 31, 2n Ejatrup by,
260, 26b Klitten, Nr. bratbjerg, Ix Lieng~rd, 3u, 3ap, 3av, 3ø,
3ad, 3::e, 3x, 3y, :>ui, 3z Lerup sn[';!lS klitt(;r, le Lorup Pr-estegu[.,ld,
3m, 3a8, 3aq Lcrup sognR klitter, Id Lerup Pr'3~tHgaurd., der til-
hører' ovenn-evn t(~ Fj jere, C: [; som er o'Jligcende pr) C'g r:mk:ring Li en,
alt SBledE:JsS0m anttivet p'~ det under sr:tgf.:nflemLi(:;tG kort, hvor
de frededo arealer er angivet med en bl~ el181 en brøn sky~gQt
linie, bnr :fr'edes som foran nlnmere bestemt.

p~ tal eret har fr()dnincsn..cvnf;t for Hj 'Jrrint:; ':-..l.mtSY';3dsIn 0ds og
Danmarks na turfredningofa l'eninc, hveJ" for sig (;11131'i foreniniS.
I rjI statninG for frtJdnin2:l;n Letales SNe 0v~,mfcl' n e)l'mere ~.'peeifi-
ceret 89220 kl., al t ID8d I'E:Jnter 5% p. <l. fv.1 den L mart') 1955,
til b8taling sker. ~rstatninGen udredes mGå 2/3 2f statGkussen
og 1/3 af Hj0rring og Thisted amt~foad efter ind0nr~icsmini8te-
r-iets n~rmere bes temrnE..:18e om ford ol ingcm af denne tredi ed(:ll. "

Kendelsen er forelagt overfredningsn:evnet l D1udf"'l' af natur-
fredningslJvens § 19, stk. 3, hvorhofJ don er in0imkc:t af d(~ fleste
ejere.Nedenfor l.mler fortognelsen av.;!' (Jjere CG de orstutningsb81øb,
som skal udbetales, er det angivet, hvilke ejere der hur påanket
kendelsen. Erstatning8n er for disse ejeres vedkommende fastsat
ved taksation.
ad lb. ~r. l, matr. nr. 6f af V8ster Svenstrup by, matr. nr. Iv
af Lieng~ard, ifnlge kendelsen tilh~rende Thomas Chr. Petersen ,
bem~rkeo, at matr. nr. Iv af Liengaard if01gc ,tingbogsattest af
l. juni 1955 tilh,~rer Søren Lassen Hansen.
ad lb. nr. 3, matr. nr. 37a Gf Ve8te~ Svnnstrup by, der ifølge
kendelsen tilhører staten, bem:Elkes, nt ej endolJ:aTI(m if01ge oplysning
fra tinglysningskontoret 8I' inddraget under matr. nr. 18b Sr18tds~,



•

I

32.

som ifølge kendelsen tilhører Petra Jepposen (lb. nr. 59).
ad lb. nr'. 4,matr. nr. 32b, 20c, 24d, 33b, 26c, 25c, 23c og 270,
alle af Vester Svenstrup by, ifølge kendelsen tilh0renac 8taten,
bem~rkes, at matr. nr. 23c og 27d if01ge det til kendelsen h~ren-
de kort ikke omfattus af fredningen.
ad lb. nr. 18, matr. nr. 2f, 2g, 2h, lla og l2a, alle af Vester
Svenstrup, if'11ge kendelsen tilhOlrcnde Nil1ls Holger Cortf:en, be-
m:I!rkes, Lit mELtr. nI', 12a if'alge :~k:civfjlse af 28. fcbr'uar 1955
fra lCindinspekt,~r Hvims, Ålborg, er' s:1mmen1agt med matr. nr. lIll:
ad lb. nr. 19, matl. UI. 7~ af Vjoter Svenstrup, som ifølge ken-
delsen tilharer Ander G og Herbt-:rt Mogensen, bem:Bl.'k.::s , at if·..,lge
tingbogsattest uf l. juni 1955 er Herbert 1eonbnrd.t Mogensen ale-
ne ejer af n-evnte matr. nr. 7a.
ad lb. nr. 22, matr. nr. 8n af Vester Svenstrup og ly af Lien-
gnard, if01ge kendelsen tilh0rende Berthel Chr. Berthelsun, bemær-
kes, at matr. nr. 8n fH uYl fejlDkrivning for 8m, jfr. kcnrlelsens
konklusion.
ad l b. nI' _. .23, matr. nr·. C) u af VOE:tel' SVGnstr'up og 8a 8mstds.,
if"lge kende188n tilh0Tcnde Henning Vinther, bem~rkes, at matr.
n!'. 8a ikke if,..,128 tingbogcattust uf 24. f(~bruar i955 tilhører
Henning Vinther 0i:.: ikke er optu.get i kendeIsens konklusion.
Henning Vinther ejer derimod den i henhold til konklusionen af
fl'edningen omfattede eje.mdom matr. nr. 8n smstds.
ad lb. nr. 25, matr. nr. 15a af Vester SVe:ustrup, tilhørende
Martin Ingemann Bruun, bemærkes, at der i henhold til frednings-
n~vnets skrivelse af l. juni 1955 under dette lb. nr. vil være
at optage matr. nr .. Id af Lerup sogns kli tte:r' med fredet grant
areal 58800 m2, s!~ledes at er-statnin[;sbt)l "lbet formentlig b0r
~ndres fra 570 kr. til 1450 kr.
ad lb • ...!ll-; :59, matr. nr. lu, tilhørende Helmer Ottesen Nielsen,
beml!rkes, at ejerlavsbetegnelsen, Lerup pr:-esteg/l.C1rd, kun er an-
ført i kondelsens konklusion.
ad lb. nr. 58, matr. nr. 5f af LienC;dar-d, ·tilh.-,renac Carl Alfred
Chlistensen, tem~rkes, at denne i henhold til tingbogsattest af
l. juni 1955 tillige ejer matr. nr. 2i af Liengaard, som i ken-
delsen er anf~rt under lb. nr. 67.
ad lb. nr. 59, matr. nr. lk, 11, 1m af Liengaard og lSb af
Vester Svens trup, tilh,..,:r·~.mde Petra. Jenpesen, bem::erkGs, at den
under matT. nr. 18b nf Vestel' Svenstrup (lngi vue arealst0rrelse



,
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28400 m2 i henhold til fredningsn-nvnets skri velAe af l. juni 1955
vil være at ~ndre til 1150 m2, og at erstatningsbe10bet 1300 kr.
formentl~g bør nedsættes til 250 kr. Se i0vrigt det ad Ib, nr. 3
&nf~rte •
.Q;dlb. nr. 67, matr-. nr. 2i, 2a af Liengaa:r-o,if31ge kendelsen
tilhørende Christoffer- Peter Larsen, bem1:lrkes,at matl'. nr. 2i
uf Liengaard i henhold til tingbogsattest af l. juni 1955 til-
h0rer Carl Alfred Christensen (lb. nr. 58), og at matr. nr. 2a
af Lienganrd i henhold til tingbogsattest af s~mrnG dato tilh0rer
Sigurd Kristoffer Larsen.

Overfredningsn~vnGt har den 6. og 7. juli 1955 besietiget
de p~g-eldende are:.-ilerog fOl'handlet med de [.mkende og andre i
sagen interesserede.

Overfredningsn:evnet har herefter besluttet a.tlade flKlitpa-
rublen" udgt!iaf fredningen. Det bemllrkes, a t de under' dette areal
anførte ejere lb. nr. 5, jfr. 35, 9, jfr. 38,og 11, jfr. 36,havde
p~anket kendelsen.

Man har endvi dere t)(~slu tt et at foretage f0lgende -enclringer
i kendel sen:
Vedrørende ar~aler-nG ind enfor den tl~ skygge.
ad pk~) Gravning af grus og mergel skal Vllr8 tilladt OgSB
udenfor igangv:erendo grusgrave og mergellejer.

Ejerne skal have ret til at anl~ggc nye veje og stior, n8r
det sker under iagttagelse af forbudet mod afgra.vning og p8fyld-
ning.

Servi tutten vedr. vejanl --egskal ikke v-er-etil hin0er for, CJ.t
ejeren under lb. nr. 12, Thomas Chr. Peder-sen i overensatemmelse
med et under overfredn ingsn -evnets besigtigelse ud talt ønske <..m-
l'Xlggeren vej til eget br'ug p6 skr8ningen for d(:rt'lC1. bedre at
t~ adgang til det lave areal.
ae;Rkt. 3) Dette punkt eY'stattes med f01gende:

Af hensyn til de store naturvidenskabeligt meget interessan-
te v~ldområder i dalene og langs skr~ntfoden syd for en markvej
:på str:økningcn fra Fosdulen til og med Dybdal m~ der ikke for-e"
tages dr~ning eller grrftning, herunder uddybning ~f eksisterende
grøfter, l~gges r~rledninger eller graves br0nde, som kan medføre
hel ell~r delvis udtørring ~f kilder eller v~ld. Dette forbud
mod d.rl)ningm.v. gBlder' for de dele af matr. nr'. 5a, la og 2a
Liongaard, Lerup sogn, samt matr. nr. Ibm, lbo, lbp, laø og laæ
Lerup Pl~:estegaard, Ler'up sogn, som er beliggende imellem den p~



det kendelsen vedh~ftode kort viste overkant af skr~nt og mark-
vejen. Fornyelse af eksisterende dr13nledningeI' er till'ldt.
ad pkt. 5) Frednin[~snBvnet skal ikke kunne give almenheden ret
til ophold udenfor vejE:. og stier. V\::d f3tier fOl'st:'3s gangstier og
ikke tillige dyreveksler.

FOl s~vidt angår det ujeren under- lb. nr. 67, Sigm.:d Kcistof-
fer Larsen, tilhOlrenc1e ar~al bestemmee, at (;jeren, 88fremt f.llrd-
selsadgangen skulle vise sig at medføre tab i huns udbyttl'; af
nøddeplukning, vil kunne rett e hen vendolse til frodningsn).;vnet
om nedl Eggelse af for-bud i medf"'r :'ef servi tuttens pkt. 5.
Vedr0rend e areal ~rn e i!!9.~nfO.:t.-S1~pgr.,nne skygge.

Bestemm els0n om, a t ingen bygninger m8 an br int';es fJkr'-entfoden
n~rmere end 50 m, bortf~lder.

Kendelr:E:ms bestemmelser om pluntning af LBhegn i Y'otningc)l1
n~rmest nord-syd bibeholdes, men dGt skal derhos VEre tilladt at
plante andre læhegn, dC'e kun pilehe;}'n. Disse andle l''Bhegn samt
allerede eksisterende LBh(jgn, \ler ik"HJ g:'3r- i n''Bvnte retninc, skal
af fredn ingsn:-nvnet kunnG fo rl:,nClJ s ned Sk;3ret, 88 i'r-omt de efter
n-evnets ck0n v13sent1ig hin'.:rer udsigten til sknmter-nc.

KendeIsens bosteElfllols8r sl\al ikb; v:er\j til hindGI' f'or anl'Bg
af '2lrreddamme uden for C18t o venfor ad pkt. 3 n"Bvnt\j v:eldomr~ do.

Under bcsigti[:;els~n blc:v det tilkender;ivet ejoron af mat!'.
nr. 36b af Vester Sveno8trup, Augl;J J,lcobsen (lb. nr. 31), rit
kendelsen ikke vil VEre til hintlø.r- fOJ., at han er8ta.tter en veran-
da af tru med en mUI'stcnsverunda.

Da OVfHfredningsn:evnet ikke kunne opn~J.nOf~en mindeliG over-
enskomst med de ankendf; om erctatnine8SpC'l:rgsmtJlet, har man i hen-
hold til n8.turfrcdning81ovens § 20 forol[<,t tr.Lksationskornmissio-
nen dettE:: spørgsm:)l med anmodning om, at ersta tningerne fr.~sts::ettes
p~ gr'undla.g CLfkend8ls(:.'ns be stemmr.,;lsor mt.:d d e uf det foranst.3 ende
f"lgencJ e 'undrin/--:Qr.

Kommissionen har ved taksutionsforretninger den 3., 4. og 5.
november 1955 fastsat erstCL tningen til de e j ?I'e, som har -J.nket,
se nedenst~ end e forte;u (;1s o, og til orst3.tningsfastsættelsen
knyttet f~lgende tem~rkninber:
lb. n!'. ,45, mu.tr. nr. 5a af K:I:ittcn, Nr. Bratbjerg, matr. nr. 2h
af Ejstrup by, Tranum 8,:'[11, uJatr. nr. lz uf Lerup Pr"Bfltegaard,

ttl Lcrup soc~.
Det i fr odninenn 'Bvuets k':c:ndelse ang;i.vn8 areal for "blå" fred-

,

I

34.
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ning p~ matr. nr. 5a er fejlagtigt -anført til 26000 m2, men
det skal i henhold til den af landinspektør Hvims udarbejdede
arealberegning kun v~re 2600 m2•

Det er ved taksationen forudsat, at det eksisterende læhegn
af hø je graner ikke vil bli ve forlangt nedsk:-lret.Denne for'ud-
s~tning kan overfredningsn'flvnet til tnd e.
~g!:..:.. 81, ma tr. nr. 31,af Ej fl trup by, ~lranum soen! Det er ved
taksationen forudsat, at ejeren m~ udføre fornødent vejanlXJ& til
udnyttelse af grusgrav. Denne foruds'Btning kan overfredningsnævnet
tiltr:ede.
lb. nr. 54, matr. nr. Ibm af Lurup Pr~stegaard.

Evald Chri stens en, ]\osdalen pr. Skovseanrd, m0d te o.zoplyste,
at han har overtaget ejendommen, o[ at det Bt~r anf0rt i sk0~et,
at han skal have erstr;.tn:Lngenfor fredningen.
lb. nr~, matr. nr. 2a af Liengnurd.

Ejeren, Sigurd Kristoffer LnrGen, mødte oG oplyste, at
Christoffer Peter L"rsen, som var f'tc.l.nfl fadeT, ey døu, og at er-
statningen skal tilf8lde Sicurd Kriptoffer L~rsen.
lb. nr-. 59, matr-, nr-, 11" 1m, lk nf Lienga1J.l'dog mu.tr. nr. l8b
af Vester Svenstrup by, Hjor-tdal sogn.

Det i fl'edningsn,Evnets kendelse anførte areal for "bl~" fred-
')ning p4 matr. nr. 18b skal I'Httes til 1150 mL

lb. nr. l, matr. nr. Iv af Lienganrd.
Thomas Chr. Pedersen mødte og erklErede, at Søren Lassen

Hansen ejer
lb. nr. lJ,. -

Ejeren, Herbert Leonhurdt MOG~nsen,mødte og
alone ejer ejendomITen O[ skal h~ve erstatnincen.

ejendommen ae pkal have erstatnincen.
matr. nr. 70. af Vastcl Svenstrup.

oplyste, at han
Anders Mogensen

var ikke mødt.
lb. nr. 13, matr. nl. 3d, llf, 8k af Vester Svenstrup og matr.
nr. lf af LiengDard.

Den nye ejer, Magnus Mogensen, Vester Svenstrup, mødte og
erkl:Erede, at det m8tte bero pr) en fGjltagelse, at han ikke var
nævnt i overfredn i.ngsnævnets fortegnel se over lodsej cre, som
ønskede at appellere, idet han var underskriver p:~ en ankeskrivE;l-
se til overfr edningsn-evnet.

Da overf'redningsnævnot iøvrigt kan til tI::ed e den i kendelsen
anførte begl'uncelse for freon ingen, vil k8ndelsen væl-e at stad-
f~ste med de af det foranst~ende f01gende ændringer. Et kort nr.



36.

Hj. 108 visende de fredede arealer er vedh.:eftetnl3rv:erendeken-
delse.

T h i b e s t e m m e G :
Den af fredningsnl3vnet for Hj0rring amtsr~dskreds den

l. marts 1955 afsagte kendelse vedrørende fredning af arealer
ved Tranum Klit m.v. i Tranum, Lerup og Hjortdal sogne stadfæstes
med de af det foranst~ende f~leQnde ~ndringer og s~ledes, at der
tillige till~gges fredningsnBvnet for Thisted amt p8taleret.

I ersta tning udbetules folt;Gnde bel0b:
lb. nr. l) Thomas Chr. Pedersen, Vester Svenstrup pr.

Slettestl'and pr.
Fjel'ritslev

" 10) P. Støvring Simoni Petersen, Slette-
strand pr. Fjerri tslev

". 11) Li.,rsMoustosn Olesen, V. syenstrup pl'.
F.ierri tsl ev

" 12) Thomas Chr. Pedersen, V. Svenstrup pr.
Fjerritslev 3500

" 12a) Bent Galatius, Willemoesgade 18, Kbh.Ø. 200
.. 13) Magnus Mogensen, V. Svenstrup pr.

]'jerritslev
Af dette beløb udbetales 500 kr. til
statskassen som afdrag p8 det den 12.
februar 1954 lyste p,...ntebr'ev samt 500 kr.
til A/S Fjerritslev Bank P8 det den 7.
juni 1947 lyste pantebrov.

ti 15) Anton Bertelsen, V. Svenstr'up pr. Fjer-
ritslev

II 16) Jens Marinus Korse;nard, V. Svenstrup
pr. l!'jerritslev

M 17) Chr. Andreas Godiksen, V. Svenstrup
pr. Fjerritslev

• S0ren Lassen Hansen,
" 2 og 14) Oluf Christenson

Pjer-ritslev
do

" Kanstrup , V. Sven-
strup

A. P. Andersen, V. Svenstrup
Indre Missions Kredsforbund og Det
Danske Missionsselskabs Kredsforbund
i Han iIer:r'eder

9) Jenny Kragh Olsen,

" ·6)"

" "

"

"

"

"
"

"
"
II

tranSpoI,t

300 kr.
200 "

anke

100 "
300 "

anke
anke

1200 "

600 II

200 "

700 II :tnkt:;

anke

2700 anke

500

1200 anke

350
12650 kr.
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I

lb.

"
"
"
"
"

"

"

"
ti

II

"
"
"
"

tf

II

If

"
"
If

12650 kr.
nr.

tranSpol t
Niels Holger Cortsen, V. Svenstrup

pr. Pjerl'itslev
Herbert Mogensen, do.
Anna Foldacer, do.
Niels Haugaard, do.
Berthel Chr. Berthelsen,do.
Henning Vinther, do.
Af dette bel~b udbetales 500 kr. til
fhv. g~I'dejerHans P. Mortenoen, 0.
Svenstrup pr. Skovsgaard, som afdraG
p~ det den 24/11 1952 lyste pantebrev.

24 (26) Carlo Emil Christensen, V. S~enstrup
pr. Fjer-ritslev 800 If

Af dette bel('budbetales 500 kr. til
A/S Fjerritslev Bank som afdrag p1
det den 17/4 1951 lYGte pantebrev.

18)

" 19)
20)
21)
22)
23)

1000 "
250 "
200 "

1000 "
550 "

1000 "

"
"
"
"

"

II 25) Martin IngemQnn Bruun Olesen, V. Sven-
strup pr. Fjerritslev

27) Chr. Mikkelsen Pedersen, do.
28) Anton Christensen, do.
29) Søren Chr. S~rensen, do.
30) Johan Fr. Bertelsun, do.
31) Aage Jacobsen, handers
32) L.1. Jørgensen, Normasvej 15,Valby
33) Jens og Thor'vald Kronborg, Nr. Thorup

pr. Fjerritslev
34) Harald Hamann, Tranum pr. Brovst
35) Peder Chr. Christensens enke,Gertrud

Chri stensen, Underlien pr. Brovst
Be10bet m~ ikke udbetales uden sam-
tykke fra panthaveren ifølge 2 p~n-
tebreve, lyst 5/8 1927 og 9/6 1948,
Jydsk Lundkreditforening

36) Holm Eskild Nielsen, Underlien pr.
Brovst 600 "

37) Jacob Marius N0rgaard, do. 250 "
38) Frode Jensen, do. 3800 "
39) Helmer Ott esen Ni elsen, do. 200 "
40) Sigvard Nielsen, Lerup pr.Skovsgaard 9000 "

Bel~bet m~ ikke udbcta18s uden samtykke
fra panthaveren if8lge p~ntebrev,lyst
22/1 1946,JydAk Landkroditforening,Viborg

"
2000 "

500 "
900
300 "
600 If

200 "
100 "

"
"
"
"
"
"

"
550 "

1000 "
ff

3500 "

"

"
"
"
"

tr~j.nspor·t 40950 kr.

37.

anke

anke
anke
anke

anke
anke

anke

anke

anke
anke
anke
anke
anke
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I

lb.

"
II

"
II

"

"
"
"
fl

1/

"
II

"

..
n

"
ti

"

tf

transport 40950 kr.
42) Jens Peter Jespersen, Nr. Thol'up pr.

]'jerritslev
43) Peter Andreas Nielsen, Underlien pr.

Brovst

56) Thorvald Kronborg, ~o.
56a) Niels Dnlsgaard Lysguard, do.

57) S0ren Charles Nielsen, Lildal pl •
Skovsgllard

58) Carl Alfred Christensen, B~kken pr.
Br'ovst

59) Petra Jeppesen, V. Svenstrup pr.
Fj err,itslev
do.

nr.

"
II

" 4413.)

"

"

"
"
ti

fl

"
"
"
"

"

"
"..

"

KonIad Konradsen, do.
Af dette beløb mA 3000 kr. ikke ud-
betales uden samtykke fra panth,...vel'
iflg. pantebrev, lyst 12/5 1951,fhv.
g~rdejer Chr. Nielsen, Underlien, nu
dennes dJdsbo.
Niels Hansen Nielsen, Underlien pI'.

Brovst
Rasmus K. hasmussen, do •.
Af dette beløb udbetalos 2000 kr. til
fhv. husejer Kreston Hasmussen, Under-
lien, som afdrag p~ det den 5/12 1950
lyst e pan tebrev
Simon Peter Otheni el Chl,istensen ,Tranum

Klit pr. Brovst 200 "
Elias 110gh, Telling pr. Skovsgaar'd 200 "
Martin Peder Pedersen, do. 200 II

Jens Chr. Johansen, do. 200 "
Sigval'd Christenf'en,Lerup pr. Skovs-

ga.a.rd
Jens Kr. Nygnard, do.
Henry Jensen, do.
Karl N0I'ga&rd,TrD,num KIi t pr. Br'ovst
Evald Chr'istl:lnoen,Po sdlilen pl. Skovs-

ganrd
Peder Brander Rasmussen, Ler'up pr •

Skovsgacn'd

44)

45)

46)

47)
48)
49)
50)

51)
52)
53)
54)

55)

" 60) Sivert Chr. Jensen,
transport

200 "

2000 "
5500 "

200 "
3100 "

400 "
2000 "

200 ..
200 ..

550 ..

700 "
700 II

250 "

4500 "

250 "

250 '..
200 ..

62950 kr.

38.

anke
anke

anke

anke

anke

anke
anke
anke
anko

anke

anke
anke
anke

anke



39.
transport 62950 kr.

lb. nr. 61) Henry Alexander Frederiksen, Møgalvald
pr. Skovsgoard 200 "

" " 62) Niels Chr. Poulsen, Lerup pr. Skovs-

"

"

"
"

"

"
..

ti

"

"
"

I
"

"

"
"

"

"
"
II

SkovsgEl.ard
69) Niels Jensen Load, Gt:lgstrJdpr.

Skovsgaard
70) Anders Peter- Kold, Telling pl.

Sk0vsgaard
71) Hejne Kaj JEmsen, Lerup pr. SkovRgaal'd
72) Carl Marinus JeuGen, Vesterli8n pr.

Skov8Eaard 8000"
Be10bet m~ ikke udbetules uden samtykke
fra panth:Jveren if?llgo pant abrcv. lyst
22/9 191'7, A/S I!'jerritslev Bank.

73) Anders Ch!'. Lnl'sens enke, Stagsted pr.
Skovsgaard 200 "

"
gaard

63) Anders Chl. Peter Larsen, V. SVf-mstrup

" 64)
pr. FjG:nitslev

Feter Fjordhaks enb;, Anin8 lPjord-
Hjortdal, V.Sv~nstrup pl. Fjerrits-

Jens

"

bak,
lev

65) Otto Fjordbak,
66) Anna bjerregnard,

d,o •

" Slett'Jstl'cmdpr.
Fj erri tf:31ev

Larsen, 0sterlien
pr. SkovfJgaard

68) Malgaard Christensen, Møgelvald pr.

" 67) Sigurd Kristoffer

"

"

"

"
"

"

" 74) Holger Pedersen. Møgolvnld pr.
Sko VSg:..l.OT d
do." 75) Anders Peter Sigaard,

76) Jens Peter Christensen," Paarup pr.
Skovsgaard

77) Peder Chr. Gelhurdt Pedersen, Fosdulen
pr. Skovsgaard

78) John Chr. Jensen, Underlien pr. Brovst
79) F. C. Winther, Ej strup 1'1'. Br'ovet
81) Olav Godiksen, 0.Sv~nstrup pr.

SkovRgaard

"
"
"

tr::l.nsport

350 " anke

200 "

200 "
200 "

200 "

3650 " anke

200 II

200 "

200 "
200 II

anke

anke

200 "
200 II anke

200 "

1000 "
400 II

4610 "

anke
anke
anke

1500 II anke
85060 kr.



-". ..~'

lb. nr.

" "
1/ 1/

" "

40.
transport

82) Johannes Jensen, Underlien pr. Brovst
83} Albert Chr. Christen~en, Tranum pr.

Brovst
84) Anders Ohr. Poulsen, Tranum Klit

pr. Br-ovst
85) Pct(:}rChristensen H0g, V. SVE;nstrup

pr. Fj err'itslev

85060 kr.
1600 " anke

100 anke

750

200 anke
§§~lQ..~r.:.

alt med renter 5~ p.a. fra den l. marts 1955 at regne, indtil
betaling sker.

Erstatningsudgiften, ialt 88.310 kl., udredes med 2/3 af
st~tskassen og 1/3 af Hj0rring amtsfond og Thisted amt8fond
efter indenrigsministeriets n~rmere bestemmelse.

,

•
Ud~kriftens rigtighed
bekr"Bftus.

~------i :Z7~.{l~L---.. /,
F. Gra e

overfredninG~n'l3vnets sekret~r
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forhandlingsprotok9l for naturfredningsnævnet
for Hjørring Amtsrådskreds og de dermed i for-

bindelse stående købstæder.

sag FS 196/1949 angående supplerende fredning af
arealer ved Tranum Klit m.v. i
Tranum, Lerup og Hjortdal sogne.

ti! K e n d e l s e afsagt den l. marts 1955.
'i
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

================

Ar 1969~ den 14. november, afsagde Overfrednings-
nævnet følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
i sagen nr. 1199/J5 om fredning af arealer ved Tranum klit m. v.
i Trffi1um9 Lerup og Rjortdal sogne.

Ved Overfredningsnævnets kendelse af 15. oktober 1956
pålagdes der bl. a. ejendommen matr. nr. l ~ Lel~p Præstegård,
Lerup sogn, sålydende fredningsbestemmelser:

"Arealerne må udelukkende anvendes som hidtil, nerrilig
som landbrugsjord og til tørvegravning.

Der må ikke på arealerne opføres andre bygninger end
sådanne, som er nødvendige for den landbrugsmæssige udnyttelse
af jorden, derunder læskure for kreaturer.

Nødvendige transformatortårne må opføres, dog efter
nævnets nærmere anvisning.

Ingen bygninger må anbringes skrænt foden nærmere
end 50 m.
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Foretagelse af beplantning med træer er forbudt.
Etablering af haver ved og læhegn 'omkring gamle og nye

landbrugsbygninger skal dog være tilladt, ligesom det skal være
tilladt at plante læhegn i eller parallelt med de skel, der går
nærmest vinkelret på Lien, i retning nærmest nord-syd".

Påtaleret har ifølge kendelsen fredningsnævnene for Hjør-
ring og Thisted amtsrådskredse og Danmarks Naturfredningsforening.

I skrivelse af 25. februar 1969 har fredningsnævnet for
Hjørring amtsrådskreds under vedlæggelse bl. a. af en af frednings-
planudvalget for Hjørring og Thisted amter afgivet erklæring ind-
stillet, at den af Overfredningsnævnets kendelse af 15. oktober
1956 om fredning af arealer ved Tranum klit ffi. v. omfattede parcel
matr. nr. l ~, Lel~p præstegård, Lerup sogn, tillades anvendt til
offe!1t;ligtparkerings- og opholdsareal , til hvilket formål fred-
ningsplanudvalget overfor kulturministeriet har indstillet, at
arealet erhverves i medfør af naturfredningslovens § 37. F~ednings-
nævnet har endvidere indstillet, at det overlades til frednings-
nævnet og fredningsplanudvalget at opstille et parkeringsskilt med

e
ti

ordensregler for arealets benyttelse.
I fredningsplanudvalgets ovennævnte erklæring af 7. januar

1969 er det bl. a. Rnført, at en stadig stigende turistinteresse i
de senere år har gjort sig gældende i Lien - Fosdalområdet i Lerup
sogn, hvilket bl. Q. har givet sig udtryk i en intensiv benyttelse
af det af staten ejede parkerings- og opholdsareal, der er belig-
gende nord for Lorup kirke, og hvorfra publikum spadserer ind i
Fosdalområdet fra syd. En væsentlig del af de besøgende parkerer
langs Fosdalvejen for herfra at spadsere til et over dalen belig-
gende udsigtspunkt ellor til dalens nordlige adgangsveje. Denne



- 3 -

parkeringspraksis på den relativt smalle vej har vist sig at
være til .stor gene for den promenadekørsel, der foregår langs
vejen og herigennem igen til fare for de talrige spadserende på
selve vejen.

Som et bidrag til at løse nævnte problem foreslås det af
fredningsplanudvalget, at ministeriet erhverver det nævnte areal
beliggende øst for Fosdalvejen, umiddelbart ved foden af den gam-
le havskrænt. Erhvorvelsen af den ved nærværende sag ansøgte par-
keringsplads skal således betragtes som et led i en samlet løsning
af parkeringsforholdene i området.

Overfredningsnævnet har forelagt spørgsmålet for Danmarks
Naturfredningsforening, som har udtalt, at foreningen intet har
at indvende mod den omhandlede ordning.

Da Overfredningsnævnet har kunnet tiltræde det ansøgte,
vilOverfredningsnævnets foran nævnte kendelse være at ændre i
overensstemmelse hermed.

T h i b e s t e m ro e s

Den af Overfredningsnævnet den 15. november 1956 afsagte
e- kendelse om fredning af arealer ved Tranum Klit m. v. i Tranum,

Lerup og Hjortdal sogne, skal ikke være til hinder for, at ejen-
~ dommen, .matr. nr. l .§;Y, I,8rup Præstegård, Lerup sogn, anvendes

til offentligt parkorings- øg opholdsareal, og at det i forbin-
delse hermed overlades til fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-
kreds og fredningsplanudvalget for Hjørring og Thisted amter at
opstille et parkeringsskilt med ordensregler for arealets benyt-
telse.

ah.

Udskriftens rigtighed bekræftes

1~~~
J. Itardc.
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UDSKRIFT
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

År 1974, den lo. juni, afsagde overfredningsnævnet føl-
gende

t i l l æ g s k e n d e l s e

i sagen nr. 1199/55 om fredning af arealer ved Tranum Klit m.v.
i Tranum, JJerup og Hjortdal sogne - overfredningsnævnets kendelse
af 15. oktober 1956.

T h i b e s t e m m e s :
Overfredningsnævnets kendelse skal ikke være til hinder

for, at der foretages om- 0[; tilbygning af ejendommen "J:l'osdalgård"
beliggende på matr.nr. l ~, Lerup præstegård, Lerup sogn. De nævn-
te byggearbejder tillades foretaget i overensstemmelse med det
overfredningsnævnet forelagte tegningsmateriale; tegning nr. l A

• i mål l : 100, udarbejdet af arkitekt Niels Christoffersen og da-
teret den 28. juni 1973, og de hertil knyttede facadetegninger
02 - 05 af samme dato .• Tiloverfredningsnævnets tilladelse knytter sig dog i
overensstemmelse med fredningsnævnets og fredningsplanudvalgets
indstilling følgende vilkår:
at den foreslåede spærremur mod øst undlades opført,
at den på facade tegningen 04 viste løsning af det nordlige gavl-
parti nøje fastholdes og
at udvendigt træværk (døre og vinduer) behandles med mørk (f.eks.
brun) træimprægneringsvædske eller hvid maling.



•
I - 2 -

Byggearbejdets udførelse er iøvrigt undergivet frednings-

nævnets censur.
/
!

I

Udskriftens rigtighed bekræftes

!~~( r l.f----k --.;- ,
t J. Fisker

•e

,
~.



OVERFREDNINGSNÆVNET Amaliegade 7 STr/ic
1256 København K
Telefon 01 • 13 36 38

Gerhardl Petersen
fosdalsvej 49
9460 Brovst

Dato: 18.02.86

J. nr.: 1199/55-1/85

'I
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li I
l skrivelse af 22. oktober 1985 har frednlngsnævnet for Nordjyllands amts
nordlige fredningskreds i medfør af naturfredningslovens § 34 ved en fler-
talsafgørelse tilladt bibeholdelse af beplantning på ca. 500 stk. normanns-
gran i en slugt på matr.nr. l ~, Liengårde, Lerup.

Fredningsnævnets afgørelse er påklaget tiloverfredningsnævnet af fred-
ningsstyrelsen, Nordjyllands amtsråd og Danmarks Naturfredningsforening
med påstand om, at beplantningen fjernes.

"

1
I
l

1·1•
j

II
1
i0,

Ejendommen er omfattet af bestemmelserne i overfredningsnævnets kendelse
af 15. oktober 1956 om fredning af arealer ved Tranum Klit m.v.

erl

Det fremgår af kendelsen, at fredningen bl.a. er gennemført for at sikre,
at det store skræntareal Lien friholdes for bebyggelse og tilplantning.
Kendelsen bestemmer ydermere, at selvsåede gran- og fyrretræer skal fjer-
nes. Nordjyllands amlsråd finder i konsekvens heraf, at dispensationen,
der strider mod fredningens formål, skal behandles i henhold til § 34 a.

De har oplyst, al træerne formentlig aldrig vil gro ovenud af slugten på
grund af det barske klima og har ydermere over for overfredningsnævnet op-
lyst, al De kun ønsker en dispensation på ca. 5-6 år, til de nuværende træ-
er er salgsmodne.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Fredningen af Tranum Klit m.v. har til formål at sikre den landskabelige

e i?HJoministerie1 :f. nr. r= / '3 c' '3,./'/7 - Y (J
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værdi af den høje og af dybe kløfter gennemskArne skrænt kaldet Lien. Den
stedfundne tilplantning i en af Liens slugter findes at være i strid med
såvel fredningens bestemmelser som mod fredningens formål,

fredningsnævnets afgørelse ændres,~erfor, så)edes'st bepl~ntningen skal væ-
re fje!ne~ senest den 1. n~åvember 1986. ,', , ,,'

.... ~",,' '~.. -::'\~f; '..~ 1 .. :1.,." ~." , '11. •••• o,", :, •••.•• ~•. '.. ~ "I,. ; : '-: : .. ~ ~" ~ .. · :,v .: ~ '.'~ •., J. ••... ;,-:,:, .

I sagens behandlIng har deltaget 10 af overfredningsnævnets medlemmer. Af-
gørelsen er enstemmig.

zenli g hi':':;;:
'1-t/.~lf&
V fm.



o.VERFREDNINGSNÆVNET REG.NR.
j~j7
Amaliegade 7 BSO!ic
1256 København K
Telefon 01 . 13 36 38

Ruth og Møller Abildgaard
Vestkyst vejen 48
9460 Brovst

Dato: 22.09.86

J. nr.: 1199/55-1/86

I skrivelse af 12. maj 1986 har fredningsnævnet for Nordjyllands amts nordlige
fredningskreds afslået at dispensere fra overfredningsnævnets kendelse af

~ 15. oktober 1956 (Lien-fredningen) og naturfredningslovens § 47 (skovbyggelini-
en) til opførelse af en ca. 25 m2 stor tilbygning til stuehuset på landbrugs-
ejendommen matr. nr. 5 ~, Nr. Bratbjerg By, Tranum. De har paklaget afslaget
til over fredningsnævnet.

Af de foreliggende oplysninger fremgår:

De ansøgte den 20. marts 1986 Brovst kommune om byggetilladelse til dels den
nævnte tilbygning, dels opførelse af 4 kviste på stuehuset i forbindelse med
oplægning af nyt tag. Da De ikke inden 2 uger havde hørt fra kommunen, antog
De, at De i henhold til bygningsreglementet for småhuse af l. marts 1985 havde
ret til at iværksætte byggearbejderne, som derefter blev udført. Kommunen hav-
de imidlertid forelagt Deres ansøgning til kommunen for fredningsnævnet, som -
uden kendskab til, at byggearbejderne var blevet udført - i skrivelse af
12. maj 1986 til kommunen meddelte dispensation fra fredningskendelsen og na-
turfredningslovens § 47 til oplægningen af nyt tag med 4 kviste, men afslog at
dispensere til opførelse af tilbygningen.

Bygningerne på ejendommen ligger samlet ud til Vestkystvejen på vejens sydside
og ca. JOD m fra Lien. Set fra vejen er stuehuset på det nærmeste skjult af
driftsbygningerne og ret kraftige læhegn. Stuehuset, hvis grundflade er
89 m2, har gavlen mod vejen, og tilbygningen er opført som en forlængelse af
stuehuset med ca. 3,5 m mod syd. Tilbygningen skal tjene som udestue.

F~ 10·1
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De har for over fredningsnævnet anmodet om dispensation til at måtte bibeholde
tilbygningen mod at fjerne et mindre motorhus, som er synligt fra vejen, og
som De betegner som "mindre pænt".

Overfredningsnævnet skal udtale:

Der kan ved sagens afgørelse ikke lægges vægt på, at tilbygningen allerede er
opført. Overfredningsnævnet ville imidlertid, hvis sagen havde været forelagt
inden opførelsen, have tilladt tilbygningen i relation til fredningskendelsen
og naturfredningslovens § 47. Overfredningsnævnet ville herved have lagt vægt
på såvel stuehusets som tilbygningens forholdsvis ringe størrelse og ret skjul-
te beliggenhed set fra vejen. Der findes herefter at kunne meddeles Dem dis-
pensation til bibeholdelse af tilbygningen på det af Dem tilbudte vilkår.

Fredningsnævnets afgørelse ændres i overensstemmelse hermed.

I sagens behandling har deltaget 9 af overfredningsnævnets medlemmer. Over-
fredningsnævnets afgørelse er enstemmig .

./. De hertil fremsendte fotogra fier vedlægges.

Med venlig hilsen

~~4UZcCc~
Bendt Andersen

OV8rtredningsnævnets formand



'FREDNINGSNÆVNET /.J;jU' 4/ ftrdru«1fpfterP~·
Nordjyllands amts n:;dlige fredningskreds .22. /2 ,J6 Brønderslev, den 18. december 1986e, Banegårdspladsel" 4, 9700 Brønderslev 0) II RE6 Fs. 334/86

Telf. 08820388 1t1 /10111141 . •Nl a ~~ 7
Miljøministeriet
Fredningsstyrelsen
Amaliegade 13
1256 København K •

•
Nævnet har d.d. tilskrevet Fjerritslev kommune således:

Fjerrits1ev kommune har ved skrivelse af 23. oktober 1986, j.
nr. 24-4-226/86, ansøgt om tilladelse til at opføre en carport på
ejendommen matr. nr. 18 ~ V. Svenstrup By, Hjortda1.

Ejendommen er undergivet fredning i henhold til overfrednings-
nævnets kendelse af 25. oktober 1956 - fredning af arealer ved Tra-
num klit, og ifølge kendelsen må der ikke udføres bebyggelse af nogen
art eller anbringes skure, boder, master eller lignende, undtaget her-
fra er nødvendige fornyelser eller tilbygninger til de inden for områ-
det allerede eksisterende landbrugsejendomme.

Nævnet har foretaget en besigtigelse.
Det blev oplyst, at der ved fredningens begyndelse var 3 udhuse

tt på ejendommen. De to mindste udhuse er fjernet for et par år siden, og
det sidste udhus er fjernet i dette efterår.

• Til erstatning for udhusene ansøges nu om opførelse af carport.
Carporten vil blive placeret ret tæt op ad det eksisterende be-

boelseshus.
Da carporten erstatter de nedrevne udhuse, skal fredningsnævnet

herved meddele tilladelse til, at der på matr. nr. 18 ~ V. Svenstrup
opføres en carport som ansøgt på det ved besigtigelsen anviste sted.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K. af bl. a. ansø-
geren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.



Såfremt en klage er indgivet, m~ nævnets tilladelse ikke udnyt-
tes, førend sagen er færdigbehandlet af overfredningsnævnet.

Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 5 år
fra dato.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Amtsfredningskontoret,
j. nr. 8-70-52-1/6-24-86, Amtsarkitektkontoret, Fredningsstyrelsen,
Danmarks Naturfredningsforening, Vurderingsrådet, Fjerritslev kommune,
advokat Erik Braad.



FREDNINGSNÆVNET
for

Nordjvllands amts nordlige fredningskreds Modtaget i
Banegårdspladsen 4, 9700 Brønderslev SkoVm og Naturstyrelsel1

Telf. 08 820388 2 9 JUNI 1987

Brønderslev, den 10. juni 1987
Fs. 114/87

REG.Nl ~~27
Skov- og Naturstyrelsen
Amaliegade 13
1256 København K.

Nævnet har d.d. tilskrevet Brovst kommune således:

tt Ved skrivelse af 22. maj 1987, j. nr. 8094/87, har Brovst kom-
mune for MØller Abi1dgaard ansøgt om tilladelse til oplægning af nyt
tag på kostald og lade på ejendommen matr. nr. 5 ~ Nr. Bratbjerg,
Tranum, beliggende Vestkystvejen 48.

Ejendommen er undergivet fredning i henhold til overfrednings-
nævnets kendelse af '5. oktober 1956 - Lienfredningen.

Da det drejer sig om vedligeholdelse af bestående bygninger,
har fredningsnævnet intet at erindre mod det ansøgte.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K. af bl. a. an-
søgeren og forskellige myndigheder.

.. Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.

__ Såfremt en klage er indgivet, må nævnets tilladelse ikke ud-

•
nyttes, førend sagen er færdigbehandlet af overfredningsnævnet.

~I .. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 5 år
fra dato.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Landskebskontoret, Skov-
og Naturstyrelsen, Danmarks NaturfredningBerening, Møller Abl1dgaard,
Vurderingsrådet, Brovst kommune.

P. n. v.
e.b.

1,vwv>U f/ ~dffl1Jt,J~riYi Pedersen
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" REG. NR.
FREDNINGSNÆVNET

for

Nordjyllands amts nordlige fredningskreds
Banegårdspladsen 4, 9700 Brønderslev

Telf. 08 820388

Brønderslev, den 24. april 1989
Fs. 60/89

'i

Hr. Niels Frank Christensen
Jens Stoffersensvej 5
9000 Aalborg

m. fl.

Nordjyllands Amt har til fredningsnævnets afgørelse frem-
sendt ansøgning fra Niels Frank Christensen m.fl. om etablering
af 3 søer på matr. nr. l e Lerup Præstegård, Lerup.

Af ansøgningen fremgår, at der er tale om oprensning af
eksisterende vandhuller.

Ejendommen er undergivet fredning i medfør af overfred-
ningsnævnets kendelse af Is. oktober 1956 - arealer ved Tranum
Klit.

Hensigten med fredningen er at bevare de til vældområder-
ne i dalene og langs skræntfoden videnskabelige interesser.

Ved fredningsnævnet s besigtigelse af ejendommen kunne der
ikke konstateres eksisterende søer, og på det fredningskendelsen
vedlagte kort er ikke vist søer.

Fredningsnævnet finder, at etablering af søer er i strid
med fredningens intentioner, og ansøgningen om etablering af
søer kan derfor ikke imødekommes jfr. naturfredningslovens § 34.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm af bl. a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse.

P.

Foto venter



FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Ton 6,
9000 Aalborg.
TelefoD 98-12.71.U Dato 15.02.95.

Sanden Bjerggaard Hotel og Kursuscenter,
Slettestrandvej 88,
9690 Fjerritslev.

•
PS 68/1994: matr.nr. 1 g Slettestrand, Bjortdal - åbning af bunkers
på areal omfattet af OVerfredningsnævnets kendelse af 15/10 1956 om
fredning af Underlien og Fosdalen •

Under henvisning til besigtigelse den 10. februar 1995, hvoraf ud-
skrift vedlægges, skal herved meddeles, at fredningsnævnet godken-
der, at der sker åbning af den af fredningen omfattede bunker som
aftalt under besigtigelsen.

Godkendelsen meddeles på vilkår, at der sker retablering af skræn-
terne med tilsåning af græs.

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens S 50, stk. 1, kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenæv-
net. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb, og
rettidig klage har opsættende virkning. Tilladelsen bortfalder,
hvis den ikke er udnyttet inden 3 år. Klage indgives skriftligt til
fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen.



År 1995, fredag den 10. februar kl. 10,00 foretog Frednings-
nævnet for Nordjyllands amt besigtigelse i

FS 68/1994: matr.nr. 1 g Slettestrand, Bjortdal: hning af
bunkers på areal omfattet af overfredningsDævnets kendelse af
15/10 1956 om fredning af Underlien og Fosdalen.

Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det
amtsrådsvalgte medlem, Egon Skjørbæk, og det kommunalvalgte
medlem, Frede Nauerby.

For Fjerritslev kommune mødte borgmester Johs. Svaneberg og
turistchef P.E.Jensen.

For Nordjyllands amt mødte Per Hounum.

For Sanden Bjerggaard Hotel og Kursuscenter mødte Søren Grøn.

Danmarks Naturfredningsforening var indbudt, men ikke mødt.

Der fremlagdes

1-15. Skrivelse af 15.december 1994 med bilag fra
Nordjyllands amt.

Nævnsformanden bemærkede, at fredningskendelsen indeholder
forbud mod bl.a. terrænændringer.

Per Hounum oplyste, at kun 1 af de 3 bunkers er beliggende på
fredet område, men at alle 3 er beliggende på areal omfattet
af naturbeskyttelseslovens S 3, således at også amtets godken-
delse er nødvendig.

Søren Grøn redegjorde for planen for genåbning af de 3 bun-
kers. Der er ikke udarbejdet nogen nærmere plan. Ved den af
fredningen omfattede bunker ønsker man at skabe adgang fra
bagsiden og fritlægge observationsåbningen ud mod havet.
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Hounum havde ingen indvendinger, såfremt skråningerne ned mod
indgangen retableres og tilsås med græs.

Hævnet voterede. Der var enighed om at tillade det ansøgte på
vilkår, at der sker retablering af skråningen med tilsåning af
græs.

Sagen udsat.

Sortsøe Jensen.



Onsdag den 28. maj 1997 kl. 09.00 foretog fredningsnævnet for
Nordjyllands amt besigtigelse i

FS 9/1997: Plejeplan vedrørende Dybdalen, der er omfattet af
fredningskendelse af 15. oktober 1956 vedrørende fredning af
arealer ved Tranum Klit m.v. i Tranum, Lerup og Hjortdal sog-
ne.

Nævnet var mødt ved formanden. dommer Sortsøe Jensen, det
amtsrådsvalgte medlem, Egon Skjørbæk , og det kommunaltvalgte
medlem, Godtfred Larsen.

For Nordjyllands amt mødte Anne Mette Vire, Jens Vinge og Ni-
els Lisborg.

Martin Løkken, Mette Fruensgaard og Karl Holm var mødt.

Der fremlagdes:

Brev af 20. december 1996 fra Nordjyllands amt med plejeplan
af december 1996 for Dybdalen, tilhørende kortmateriale, samt
skrivelse af 21. marts 1997 fra Nordjyllands amt med de deri

.. nævnte bilag.

Endvidere fremlagdes brev af 22. marts 1997 med bilag fra
Martin Løkken, brev fra samme af 16. marts 1997 til Naturkla-
genævnet.

Formanden indledte besigtigelsen med kort at redegøre for
fredningskendelsens bestemmelser vedrørende Dybdalen.

Anne Mette Vire oplyste bl. a., at" staten i" 1992 erhvervede
Fosdalen, der viste sig langsomt at tilgro. For at undgå at
det samme skulle ske ved Lien indførtes l 1956 -kendelsen -
der er en landskabs- og udsigtskendelse - enkelte bestemmel-
ser om naturpleje af kystskrænten. Idet der ikke længere af-



græsses i området, er det nødvendigt at foretage naturpleje.
Navnlig vestsiden af dalen er tilgroet, hvor fældning af især
ahorn og bævreasp er nødvendig for at bevare lysåbne partier.
Der findes enkelte steder pil, der ligeledes er en uønsket
trævækst. Derimod berøres hasselkrattet ikke af plejeplanen,
ligesom græsning i rigkærsområdet neden for skrænten forven-
tes at fortsætte som sket de senere år. Plejeplanens grænse
følger det i planen viste hegnsforløb med en stiplet linie.
Område "B" er derfor undtaget fra planen.

Herefter diskuteredes hjemmelsproblematikken:

Anne Mette Vire oplyste, at ahorn er en indført art, der bør
fjernes med hjemmel i kendeIsens formål. Græsning fandt sted
i hvert fald til begyndelsen af 1970'erne og er nødvendig fortt at sikre kendelsens formål.

,

Martin Løkken bemærkede, at kendelsen ikke har bestemmelser
om afgræsning. Han har i øvrigt ikke noget imod plejeplanen,
men ønsker at være medbestemmende for så vidt angår valget af,
plejen.

Karl Holm bemærkede, at alene gran, fyr og bævreasp er omfat-
tet af kendelsen, hvorfor andre trætyper ikke kan fjernes med
hjemmel heri. Han ønsker ingen afgræsning med kvæg, men evt.
med får.

Nævnet tilkendegav, at kendelsen ikke indeholder hjemmel til
• en generel pleje uden lodsejernes tiltræden. Der er forbud

mod ny tilplantning, hvilket også må gælde juletræskulturer.

Parterne var herefter indstillede på at finde en aftalemæssig
løsning.

Jens Vinge oplyste, at rydning og hegning vil ske efter afta-
le med lodsejerne med udgangspunkt i et ønske om at skabe en
mosaik af forskellige vegetationstyper.

Karl Holm kunne acceptere rydning af de i kendelsen nævnte
træarter samt ahorn og pil. Hvis en detaljeret plejeplan in-
deholder bestemmelser om afgræsning ved får, vil han tage,
stilling hertil.



Martin Løkken erklærede sig enig heri.

Formanden tilkendegav, at der herudover bør udarbejdes en de-
taljeret plan for rydning/udtynding af resten af bevoksnin-
gen. Nævnet vil være til disposition i de videre forhand-
linger mellem parterne.

Således passeret.

Sortsøe Jense .



et Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 27.07.2000

Nordjyllands amt
Natur- og Miljøkontoret
Niels Bohrs vej 30
9220 Aalborg ø

•
FS 36/2000: Udskiftning af ladebygning på Fosdalgaard.
Deresj.nr. 8-70-21-1-803-0010-00.

Den 26. maj 2000 fremsendte De en fra Brovst kommune den 6. april 2000 modtaget ansøg-
ning af l. februar 2000 fra arkitekt Niels Christoffersen om ombygning af Fosdalgaard,
matr.nr. l c Lerup Præstegård.

Ansøgningen omfattede udskiftning af en ikke bevaringsværdig ladebygning med ny ladebyg-
ning med samme dimensioner som den eksisterende og med ydermure udført med vandskuret
overfladebehandlet tegl og taget beklædt med pandeplader.

Ved skrivelse af20. juni 2000 har nævnet fra arkitekt Christoffersen modtaget tegningerne nr.
mOl, f110 og f390, situationsplan, stueplan og facader, dateret den 15. juni 2000. Det fremgår
heraf, at den ansøgte ladebygning vil blive placeret på det samme sted som den nuværende og
sammenbygget med det øvrige bygningskompleks. Det fremgår endvidere, at ladebygningens
gavl mod øst ud mod vejen vil være uden vinduer eller portåbninger, medens facaderne mod
syd og mod nord vil blive isat døre og vinduer.

Ejendommen er omfattet af Overnedningsnævnets kendelse af 15. oktober 1956 om fredning
af Under Lien og Fosdalen med tillægskendelse af 10. juni 1974, hvorefter der intet er til hinder
for en ombygning af Fosdalgaard i overensstemmelse med forelagt tegningsmateriale fra 1974.

Sagen er behandlet i medfør af forretningsordenens § 9, stk. 4.

Fredningsnævnet meddeler herved imedfør af den nævnte tillægskendelse af 10.juni 1974
tilladelse til den ansøgte nedrivning og genopbygning afladebygningen i overensstemmelse
med det nu forelagte tegningsmateria1e.

eMiljø-· og t::nercm I!OU:HØYltJ<.

d,nr ~~ 1~~f) ,':)\~l;tI/lY -('00 I
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Tilladelsen kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage indgives til
Fredningsnævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt
den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen



, "
Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17,9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00.

Nordjyllands Amt,
Naturkontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
9220 Aalborg øst.

Aalborg, den 17/03-2004

•
Ved r.
FS 10/2004 :
Deres j.nr. 8-70-51-81-811-0001-04.
Ansøgning om tilladelse til om- og tilbygning af sommerhus på matr.nr.
36 b V. Svenstrup by, Hjortdal, der er omfattet af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 15. oktober 1956.

Ved skrivelse af 17. februar 2004 har De videresendt Fjerritslev Kommunes
skrivelse om om- og tilbygning på ovennævnte ejendom.

Fredningsnævnet afholdt den 10. marts 2004 besigtigelse og forhandling i
sagen. Udskrift af protokollatet vedlægges til orientering.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 15. oktober
1956 om fredning af arealer ved Tranum Klit, ifølge hvilke der ikke må op-

• føres andre bygninger end sådanne, der er nødvendige for den landbrugs-
mæssige udnyttelse af jorden, herunder læskure.

Ved det påtænkte projekt forlænges det eksisterende hus med ca. 7 meter
mod øst og vil med et lille hjørne berøre skræntarealer på ejendommen. He-
rudover vil en udestue ved ombygningen blive nedrevet, opbygget på sam-
me sokkel og inddraget under stråtaget.

Under hensyn til, at bygningen opretholdes som et længehus, og den i dag
skæmmende udestue indlægges under og udformes som resten af bygnings-
komplekset, samt at adgangsvej en ikke føres øst om tilbygningen, besluttede
fredningsnævnet at imødekomme det ansøgte.

Tilladelsen til forlængelse af huset er betinget af samtidig ændring af ude-
stuen.

Afgørelsen er truffet i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50 stk. log kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning. Det er en betingelse for Naturkla-

,ZlJtJ/ -- /2//,//f/ - CJe>c;/ (.
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genævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Na-
turklagenævnet vil opkræve gebyret, når klagen er modtaget fra frednings-
nævnet, og behandlingen af klagen påbegyndes først, når gebyret er modta-
get. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen.

Kopi er fremsendt til:

l. Knud Erik Jeppesen,
2. Johan Svaneborg,
3. Fjerritslev Kommune,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Ndurfredningsforening, att. Jørgen Jensen,
6. Skov- og Naturstyrelsen,
7. Helle Giver og Sten Nørby Rasmussen .



Onsdag, den 10. marts 2004 afholdt fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
besigtigelse og forhandling i

FS 10/2004 :
Ansøgning om tilladelse til om- og tilbygning af sommerhus på matr.nr.
36 b V. Svenstrup by, Hjortdal, der er omfattet af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 15. oktober 1956.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsråds-
valgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem Johan
Svaneborg.

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Claus Riber Knudsen,

For Fjerritslev Kommune mødte Vagn Klitgaard,

Ejerne Helle Giver og Sten Nørby Rasmussen var mødt sammen med entre-
prenør Jens Jepsen.

Der fremlagdes skrivelse af 17. februar 2004 fra Nordjyllands Amt, Natur-
kontoret med bilag l - 6.

Formanden indledte mødet og redegjorde kort for indholdet af fredningsken-
delsen, hvorefter der ikke på arealerne under fredningen må opføres andre
bygninger end sådanne, der er nødvendige for den landbrugsmæssige udnyt-
telse af jorden, herunder læskure.

Ejerne redegjorde herefter for deres projekt, hvorved længebygningen for-
længes ca. 7 meter mod øst i samme udførelse som den eksisterende bebyg-
gelse og således at den eksisterende udestue rives ned, genopføres på samme
fundament og forsynes med stråtag som længebygningen. Som udgangs-
punkt tænkes adgangsvej en ført øst om tilbygningen, hvilket vil medføre
nedgravning i terrænet med ca. 1 meter. Der er ingen indvendiger mod even-
tuelt en anden adgangsvej. Nu kan benyttes en anden utinglyst - måske
hævdvunden - adgang over naboens ejendom.

Amtet havde som udgangspunkt ingen bemærkninger til byggeriet, men til-
kendegav, at der skal meddeles tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 3,
da byggeriet og en ny adgangsvej vil berøre §3-arealer, med mindre dette
skønnes at være under bagatelgrænsen. Såfremt man under byggeriet har be-
hov for midlertidigt at grave i skrænten, skal der ligeledes tilladelse hertil.

Arealet er habitatområde, men byggefeltet berører ikke habitatbærende vær-
dier.

Fjerritslev Kommune har ingen bemærkninger til byggeriet, men ser helst
adgangsvej en ført lags med husets nordlige side.

Jens Jepsen oplyste, at dette ikke vil give problemer i forhold til de der ned-
gravede brønde. Det vil under byggeriet blive nødvendigt at udgrave ca. 1Y2
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meter af skrænten.

Nævnet voterede og beluttede at tillade det ansøgte byggeri på vilkår, at u-
destuen inddrages under stråtaget og at adgangsvej en til ejendommen ikke
føres øst om forlængelsen af huset.

Således passeret.

Sortsøe Jensen



· ~redningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Brovst Kommune
Borgervænget 12
9460 Brovst

Aalborg, den 21. juni 2006

FS 22/2006 - vedr. Deres 87/06 - bålhytte ved Natureenter Fosdalen,
matr.nr. le Lerup Præstegård.

Ved skrivelse af 14. marts 2006 har De til nævnet fremsendt en ansøgning af
6. februar 2006 fra Skov- og Naturstyrelsen om opførelse af en bålhytte, ca.
4 x 6 meter, højde max 4 meter med åbne sider og græstørvtag på matr.nr.
Ic Lerup Præstegård ved Naturcenter Fosdalen.

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 1956 om fredning
af Lien og Fosdalen, der forbyder bebyggelse, der ikke tjener landbrugsfor-
mål samt forslag til fredning af Lien m.v., der ligeledes forbyder nybygning
men - under forudsætning at byggeriet ikke bliver mere synligt i landskabet -
tillader mindre tilbygninger i "have- gårdspladsarealer" .

Sagen har været skriftligt behandlet.

Idet bålhytten placeres i "have- gårdspladsareal" i forslaget og på lavtliggen-
de areal, fuldstændig omgivet af beplantning, kan nævnet tillade det ansøgte.

Tilladelsen, der er meddelt dels efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
dels i henhold til fredningsforslaget, kan inden 4 uger påklages til Naturkla-
genævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet til videre foran-
staltning.

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

Jeg skal beklage den forsinkede behandling af sagen.
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Kopi sendt til:

1. Knud Erik Jeppesen
2. Mogens Richter Pedersen
3. Johan Svaneborg
4. Nordjyllands Amt, Naturkontoret
5. Skov- og Naturstyrelsen
6. Danmarks Naturfredningsforening, København
7. Danmarks Naturfredningsforening, att. Ketty Skriver Hansen
8. Thy Statsskovdistrikt
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