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fortsættelse af dokumenter, fortegnelse over pantsatte genstande o. l. (vedr.
fast ejendom). REG. NR. 02.'2 7s. 02.(;:;

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 16h Vust by og sogn
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Fredninesnrrvnet :for
Thisted antsrtJdskreda

Vestervig.
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~E8.tr. nL lSh nf Vust 1)1 0{; SOtjll, tilhørende lnndbruc;s-
ministr;]'iE:-G 'red Gt:'.. cen:J ~:li Gv:::.;;wn :i. de t o:n:Cnng, hvori d 8t er
indlnr;t ncr1 6rY.iD _~'D:7C' T'F '.r~;C:]l ·{tcd c kort i ml\J.estoksforhold
1: 4 or)O, n ,7, ll'f("C n :-lO]''lTCcJ S rr·:rl n i n p;".'" c ('::..~vit u-L om, ~lt d et skal he n-
l-LP'!;G .L ufo::ar:c!rp::, r'.·tl~r~,l.U'-":tl1d, hvorved nil.vnlic iasttagcf1:
l) '1""'C'" l n "110 mil.." -' '-l 1° ,..., .-, • -: '~I" (' h ,,'I"''' rf r'C' C" 11rovJl "'n+ (' c' d ''':''n'''' q "'f'-~".J. -' A. '- ~ L 1. t, '"' )' J. ... 1 ~ I d C t.) I ....... , v I U. lI..,J ~ , _~ (v -" ......, (.-I..

c;nt,-r-t,r,~:, opd:;:::-::::n.'J eJ lo:: :~;l('h';gnG8 9 l:i.gc;.:Jom dor ikk8 filE!. fOTC-
t'1(';c,',:: opfyldn::.nc; c:"lor {;o::wr::J e[,ter (';I'US, .sand, st8n, kalk
el.Jr;n. un,.lt:1C/"Jl g:i.'u:J o~~ 8;~~nd -,)t, utrCLncJbl'oddonj 8--1;on m;?l lkl<c
hon]w.cL.e;cn, )~;;C:rllc;;, elle.c l~yttcs; erø:ftcr fj1~\ tkk8 grClVOG

0110:' O-;;I'('nr CS, 110r! r.r~n(l2.~e;de L nI' nodvcndip;;t af hon;;yn til
tilctr)JC'ld8 D.I'C;'-.cJ.': n:-;-; \cJ(-) nOt :i.lz1;,r;8.nLQf,(·;eo; san~lflugt mu
kun r.!ci)J1lDOS ved lynCbc1;"gni 11C;, h.i c~lrnop~.nntnin,c; 01, 19n., mcm
ilc1:o voc] tl~crmlnntning.

2) lyng- og (!,::'i;>;JVOCO tntlon JTI?'. kun 81"\;::: eller Clfgrr::;(380S ovonfor
8kT'."nten; lyng-o o r:: [;r':3,,'C0::"V mr" i ;rke; 8'Cakricllc·s; or,:rt'.dot rnft
ejh(;llor D" ;Hlc](,n m"(jo boklncllCG D·"l :,)(108, at don nClturlj.{:~e
ulantov-;]kr;t lic1r-):;,' st'1de,

3) alle nOLloLl'rccr, ·)lo"ntoc:n Gt,.vcJ. 80:"}1 8('lvs'"ocl8, enab:cr alene;
und t'l p,et 1 :f;j O1'n80 ved kli tv ")'J F'nots i'oranstrll tning vo(l hUGst
ullcl' Pp\ anJon m,"l.dc i1'ldcD i'o::.lnuC't Hf Gat ['lI' 0.:3 :frc'ntidie;
:Lndon udløbet ':lf hojst Gi.nlY"iC,C Dorioc~ur; plantninr:cn p!J d0'~
50 m bredo 'b",:l te ov()nfo:~ [) ;1'~':::lIt(:118 lc"wt lnngs dot f:redede
omr,o"cl(:0 oydr,rr:3nse blrc d og f8rlJ1l ve cJ"~e,end e, men r.u\ ildæ 1'or-
ynees eller' orstattes,

4) der mI\ i.kke TO;j ,sc'-~ ],;-2utO:::' t:!.l tGlct'on, 018l:trtci t -;tsforsyning,
tr":'.n;;:Co.r-m,:tt()}.'~,t'nLoncI' <:1, L 011 er ()i)[3tillos boder, skure,
voeno ti.l :':'cbo('l~'(; o~'; ~,-lJC]TC; ~-;~'''~W!cncl(;indretninecr o. l.;
roclnill!;:::;i:.)·,(;1'c)~lcr1 o~, c}roI'lllcci i l'oi.'Jin(Jelco 3t0.ondo 'lnlo-:;g be-
røre:s c10g :i.tl(c !.:'..i dis3') r1ostcr:nnclc'cr.

J)or111C' d 01\'10.2'0..'::;i.o I:. i')';,C~rtOrGs -Lin,E~lyst s om s orvj tutstiftend e
"0",1'1 dot ovenn'~"rnto ma tI', ny" "'1oc1hc)rwyn til foranstt'.cmdo p8.nte-
hiCftolscr~ .sc;rvi-Ll~l:tc'r00 :-Lo l1Yl'c1cr. henvisGs til ejemlomr.1Gns
blnd i Gillgi)oU'll'lc

J? ,'d,11.1c I..,..:;:.'ottl.C,':-c "r l'\,t~n'.Ll(";j'":i.n~js:I.':Jot oG ';.i..~oclning~1-
11-:evnot f o.C :"his -L 8(1 am-'~8 r'" eJ '31-- re eJ 'J .,

"

P. l. v.
Klitdirektoratet

Vejrs pr. Oxbøl

19/10-54 nign. P. Thaarup
I '

ad ~dj. 161
1954 . ,

" .
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", Indført i dagbogen for retskreds nr. 73 .
Han herreder den ll. Juli 1955·
LYST. Tingbog:Bd. Vust bl. 5g Vust ~

Akt:Skab E nr. 435.

O.K. Olesen
cst.

IA.Pedersen.
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Afgørelser - Reg. nr.: 02275.02
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REG. HR. 2.27 5~02.

ELSAM
Fjordvejen 1-11,
7000 Fredericia.

Den 14. april 1992.
FS 1/92.

Elsam har i brev af 13. november 1991 ansøgt Nordjyl-
lands amts forvaltning for teknik og miljø om tilladelse til ned-
gravning af landkabel som et led i Skagerak-kabel 3 til Norge.

Nedlægning af kablet vil blandt andet skulle ske på
matr. nr. 16 ~ Vust by, Vust hvorpå der den ll. juli 1955 er
tinglyst en fredningsdeklaration. Det ansøgte kræver derfor fred-
ningsnævnets tilladelse i medfør af naturfredningslovens § 34,
hvorfor amtet har videresendt Elsams ansøgning hertil.

Jeg skal herved meddele, at et enigt fredningsnævn ef-
ter skriftlig votering har besluttet for sit vedkommende at til-
lade det ansøgte efter naturfredningslovens § 34.

Tilladelsen gives på vilkår om fuldstændig retablering
af de berørte arealer.

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til Overfred-
ningsnævnet af blandt andre ansøgeren, amtskommunen, kommunen og
Danmarks Naturfredningsforening. Klagefristen er 4 uger fra den
dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Tilladelsen må ikke
udnyttes før klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilla-
delsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfrednings-
nævnet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden
5 år fra dato.

MlIiØ~rDI9terlet. J. nr. SN
<:::'"'" 10-0'01'2
Iv",!- .' ·~R -l1q2. ~ ,1'\- . :,,;-

IMel:(~:yyh Isen

"Munk-Petersen.
,\kt. nr."

/



Fredningsnævnet for Nordjylland,

Nordlig del,

Telefon 9968 8461 / 9968 8568,

Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Naturstyrelsen Thy,

                                                                        Aalborg, 13. september 2015

FN-NJN 32/2015: 
Iværksættelse af naturpleje ved Valbjerg

Fredningsnævnet har den 1. juni 2015 fra Naturstyrelsen Thy modtaget en
ansøgning om tilladelse til at iværksætte naturpleje på matr.nr. 16h Vust by,
Vust på Valbjerg Klint, der ejes af Naturstyrelsen.

Efter besigtigelse af arealerne har fredningsnævnet efter forelæggelse for
nævnets tredje medlem besluttet at meddele dispensation til det ansøgte. Be-
grundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets
afgørelse.

Arealerne er omfattet af fredningsnævnets deklaration af 2. juli 1955 om
fredning af hede- og klitarealer ved Valbjerg, der som udgangspunkt er en
tilstandsfredning, hvor arealerne skal henligge i uforandret tilstand og med-
bestemmelser om, at lyng - og græsvegetation kun må slås eller afgræsses
ovenfor skrænten, at arealerne ingensinde må indhegnes, og at lyng og græ-
størv ikke må afskrælles. Området må heller  ikke på anden måde behandles
således, at den naturlige plantevækst tager skade. Herudover må der ikke rej-
ses master til telefon, elektricitetsforsyning, transformatorstationer eller lig-
nende eller opstilles boder, skure, vogne til beboelse og andre skæmmende
indretninger.

Naturstyrelsen har i ansøgningen oplyst, at der nedenfor kalkskrænten ved
Valbjerg er behov for naturpleje for at sikre bestanden af Bredbægret Ensi-
an, der er betegnet som sårbar på den danske rødliste. Plejen skal bestå i af-
græsning af et areal, der på fremsendt kortmateriale er angivet med en gul
farve. Dette areal ønskes hegnet til brug for afgræsning. Hegningen vil være
adskilt fra den bestående hegning uden for fredningen, som på kortmaterialet
er angivet med lilla farve.

Naturstyrelsen har derudover oplyst, at der på arealerne ikke er registreret
bilag IV-arter.

Naturstyrelsen, Det Åbne Land har i udtalelse af 18. august 2015 oplyst, at
hegning med afgræsning er en sædvanlig og anerkendt naturforvaltningsme-
tode. Udover klitfredning er arealerne pålagt fredskovspligt og kortlagt som
beskyttet naturtype efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 26.
august 2015. I besigtigelsen deltog nævnet ved formanden, dommer Niels
Bjerre og det ministerielt udpegede medlem Tage Leegaard, medens det
kommunalt udpegde medlem havde meddelt forfald, men senere har deltaget
i nævnets votering. For Naturstyrelsen, Thy mødte skovrider Ditte Svendsen
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og Kristian Mandsberg Nielsen, for Danmarks Naturfredningsforening mød-
te Mariann Stenholm og fra Dansk Botanisk Forening mødte Flemming
Thorning-Lund.

De mødte kunne alle anbefale en imødekommelse af ansøgningen.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Valbjerg er en tilstandsfredning, der indeholder
bestemmelser om slåning og afgræsning af arealerne Herudover er der
bestemmelse om at der ikke må opsættes skæmmende indretninger,
herunder hegn.

Projektet kræver derfor fredningsnævnets dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele
dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Fredningsnævnets har lagt til grund, at projektet har som sigte at pleje
arealerne, således at der kan ske afgræsning af den høje vegetation på
voksestederne for Bredbægret Ensian og dermed åbne vegetationen op.
Projektet findes derfor at være i overensstemmelse med fredningens formål.

Med disse bemærkninger meddeler fredningsnævnet dispensation.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og
Miljøklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf.
også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk .Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

• Adressaten for afgørelsen,
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
• offentlige myndigheder,
• en berørt nationalparkfond,
• lokale foreninger og organisationer, som har en

væsentlig interesse i afgørelsen,
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis

hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter

deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser,
når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en
klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 500 kr.

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen.
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Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om
gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og
Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der
er medgået til at behandle sagen i klagenæv-net, tilbagebetales gebyret dog
ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret,

hvis

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller
førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at
klager trækker sin klage tilbage, eller

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet
har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der
taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget
sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke
udnyttes, før klagefristen er udløbet eller behandling af en eventuel klage
måtte være afsluttet.

                                                Med venlig hilsen

                                                   Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Jens Præstegaard,
3. Naturstyrelsen, København, NST 4112-03195,
4.  Naturstyrelsen Thy, NST-4110-00299,
5.  Jammerbugt  Kommune,
6.  Danmarks Naturfredningsforening, København,
7.  Danmarks Naturfredningsforening v/ Mariann Stenholm,
8.  Dansk Ornitologisk Forening, København,
9.  Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
10. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
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