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Følgende matr.,nr., tilhørende landbrugsministeriet ved
statens klitvæsen: 21c, 51i, 51m, 52f og 531 nf Hvidbjerg Klit,
Hvidbjerg sQ~, i det omfang hvori de er indlagt med grøn farve
p~ vedhæftede kort i målestoksforhold 1:201000, pålægges herved
frednings.servitut om, at de skal h8nligge uforandret i natur-
tilstand, hvorved navnlig iagttages:
l) arealerne m~ ineensinde bebygges, benlanteo, drænes, opdyrkcs

eller indhegnes, ligesom der ikke mi foretages opfyldning
eller graves eftal' erns, sand, st!')n el. 19n.; sten må ikke
beskadiges, fjernes eller flyttes; grofter mA ikke graves
eller oorenoe8, medmindre det er nødvendigt af hensyn til
tilstødende arealer; nye veje m~t ikke anl~:;gges;dæmpning,Rf
sandflue;t rnf., ~:un ~3keved lyngbelægning, hjelmeplantning 0":-,
19n., men il~ke ved træplant.ning,

•2) lyngv8e0tationen mfl ikke) n.fslftsog græs- eller lyngtørv må.
ikke afskrælles,

3) alle nulctræer, plantede s~ve1 som selvs~ede, enebær alene
undtaget, fjernes ved klitvæsenets foranstaltning ved hugst
eller pf-\ anden m8de inden forløBet af eet år og fremt~dj,g 1,'"

inden udløbet af højst tiårige perioder,
4) der må ikko rejnes master til telefon, elektricitetsfor-

syning, transformatorstationer, e. l. eller, opstilles boder,-,
skure ~ voene til beb,oelse og andre skæmme nde indretninger "
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Klitvæsenet fOY'beholder sig dog ret til: " ' '.";,~
l~ ~.,..-' " !l • f !

a) at vedligeholde den trævækst, der nu forefindes,",i det, om-,':':..",:~~;§~;;
fang, der er nødvendigt for sandflugtens dæmpning eller, ' ;',~:I'I • ~~:

for skabeIso af læ for umiddelbnrt, øst for o~rådet bel,tg.. :."'./':·~I
, .' gende dyrkede marker; vedligeho1de~scn kan 'ske'ved .p~~~thing~.., "1J

, af træplanter eller p81ægning af lyng eller 'hjelmep~å..r~tnin~~'l/<~\I;'
" ,den herttl nødvfJndige lyng må slås på det fr.eded~ omrA.de" I',"::',:":

.". ,t l l • ~ I , • , • .', • \~ .., ;

\;:1 .', '.,-,, , "\' Ib) at udvide plantningen 'i Marklit Sande' og Hvidbjerge ,til .,".,; .,.IT"~I'
\' ,. A I \ ~. , , ~ ~!

::;\' .',", ;?;::: '.~' '., ~is~e klitters østlige af,~aJ.d. ~f .h~~~yn.til :~æ. t'6~, m.a~;ke!'11~,~.~,; , ::~,;
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c) at tage grus til eget brug på enkelte steder efter Natur-
fredninesr~dets godkendelse,

d) efter godkendelse af Naturfredningsrådet at bevare eller
udl~gge små arealer til vildtagre o.l.,

e) at anlæ~ge, bevare og vedligeholde brundlinier,
f) at anlægge og vedligeholde de for administrationc-m og til-

synet nødvendige veje og stiero

eel

Denne deklaration ber,æres tinglyst som servitut-
stiftende p& de ovennævnte matr. nr. Med hensyn til foran-
stående pantehæftelser, servitutter O.R. byrder henvises til
ejendommens blad i tingbogen.

Pntalebercttigot er NQturfredningsr~dct og Frednings-
nævnet for Thisted amtsrådskreds.

P. l. v.
Klitdirektoratet

Vejrs pr. Oxbøl
l0/10-54 sign. P. Thaarup

PREDNINGSNÆVNET

Fon - 2 JULI' ':
THISTED AM~ . 955 ,. ',;.:

,.;',
, .

l°, ,.,
IndfØrt i dagbogen for retskreds nr. 75
Hassing-Refa herreder, d. 9. Juli 1955.
LYST tingbog Hvidbjerg v .Aa till.~.59, Hvidbjerg

akt.skåb D nr. 620.
Kortgenpart vedlagt.

v/Ae.1. 229. ~i
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 22. maj 2000 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

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

Der foretoges:

Sag nr. VaF 15/2000

Ansøgning om adgang for ridende indenfor fredningen af arealer i Stenbjerg og Vompør.

Der fremlagdes:

l. Skrivelse af2. maj 2000 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Hany Hjaltelin, Thisted, det kom-
munalvalgte medlem for Thisted kommune Bjarne Holm, Thisted, og det kommunalvalgte medlem
for Sydthy kommune Poul Jørgensen, Hurup, meddelte fredningsnævnet tilladelse til adgang for
ridende indenfor Hvidbjerg Klit, Stenbjerg-Vorupør og Førby sø fredningeme, som beskrevet i
Viborg amts brev af2. maj 2000, i en 3-årig forsøgsperiode at regne fra klagefristens udløb.

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

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

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

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

fmd.

UdskrIftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

22 MAJ ~~U

~ _c:lt-tIJc~L
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Den  28.  januar 2019

Naturstyrelsen  Thy,

FN-NJN-69-2018: Hydrologiske forhold i Hvidbjerg Plantage.

Fredningsnævnet har den 3. oktober 2018 fra Naturstyrelsen Thy modtaget ansøgning om tilladelse til at 
gennemføre et projekt til forbedring af de hydrologiske forhold i den vestlige del af matr.nr.1k og 51i Hvidb-
jerg Klit, Hvidbjerg.

Fredningsnævnet har behandlet sagen som en formandsafgørelse uden besigtigelse i medfør af forretnings-
ordenen for fredningsnævn § 10, stk.5.

Sagens baggrund.

Arealerne er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 2. juli 1955 om fredning af arealer ved Hvidbjerg 
Klit, Lillehav og Saltkær, der er en tilstandsfredning med bestemmelse om, at der ikke må drænes, opdyrkes 
eller indhegnes, ligesom der ikke må ske opfyldning eller graves efter grus, sand, sten eller lign. Sten må 
ikke beskadiges, fjernes eller flyttes, og grøfter må ikke graves eller oprenses, med mindre det er nødven-
digt af hensyn til tilstødende arealer.

Der ansøges om tilladelse til at foretage ændringer i naturtilstanden i forbindelse med naturprojektet LIFE 
REDCOHA, aktion 2 om forbedring af hydrologiske forhold ved at lukke en 100 m lang grøft på matr.nr. 51i 
ved Jens Butiks Hul. Som følge af grøftelukningen vil der fremkomme et påvirket areal på matr.nr. 1k og 5li 

Naturstyrelsen har angivet, at grundlaget for projektet er at hjælpe den trængte kystnatur i udvalgte Natu-
ra 2000-områder langs Jyllands vestkyst, samt at være med til at gennemføre Natura 2000 plejeplanerne. 

Det er oplyst, at grøftelukningerne sker ved at fylde det tidligere opgravede materiale, der typisk er place-
ret langs grøftekanterne, tilbage i grøften. Grøftelukningerne vil blive udført uden for fuglenes yngletid, og 
når der er tørrest i området, så terrænet skades mindst muligt. I forbindelse med til- og frakørsel af maski-
nel vil der blive taget hensyn til, at der ikke sker strukturskader på naturtyper i området. Det påvirkede 
areal vil som følge af bl.a. grøftelukning blive vådere end i dag. Det forventes, at maksimalvintervandstan-
den vil sigte med 20-30 cm. I forhold til maksimal vintertilstand under de nuværende forhold. I det påvirke-
de areal vil vandet året rundt strømme langsomt ud i området og stille fordampe. Som følge af dette vil der 
gendannes flere temporære vandhuller til gavn for biodiversiteten. 

Området i og omkring Hvidbjerg Klitplantage rummer kendte forekomster af følgende bilag IV-arter:

Spidssnudet frø, damflagermus, troldflagermus, vandflagermus, dværgflagermus, sydflagermus, skimmel-
flagermus, brun flagermus, odder, markfirben og birkemus. Derudover findes en række sjældne plantearter 
som bjerg dunbregne, almindelig ulvefod, linnæa, gulgrøn brasenføde og pilledrager. I øvrigt er der rødliste-
de fuglearter som tinksmed og trane.

Det vurderes, at grøftelukningen ikke vil have nogen negativ effekt på bilag IV-arter og sjældne plantefore-
komster samt rødlistearterne.

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Thisted Kommune har i mail af 14. december 2018 oplyst, at kommunen ikke har indvendinger mod det an-
søgte. Kommunen har derudover oplyst, at man har modtaget ansøgning om dispensation fra naturbeskyt-
telseslovens § 3, samt ansøgning om tilladelse i henhold til vandløbsloven og planloven.  

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Hvidbjerg Klit, Lillehav og Saltkær betyder, at projektet kræver fred-
ningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnæv-
net kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-
søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 
af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun 
meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, 
der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet må efter sagens oplysninger lægge til grund, at en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet kan på det foreliggende grundlag meddele dispensation til det ansøgte. idet næv-
net må antage, at projektet er af naturforbedrende karakter. Det forudsættes, at arbejdet vil blive 
udført uden for fuglenes yngletid og når der er tørrest i området.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 
hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
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sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virk-
ning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.na-
evneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskre-
det klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødeva-
reklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse 
er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til 
at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørel-
sesudkast i partshøring.

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

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bort-
falder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Esben Oddershede,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Thisted Kommune, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Ib Nord Nielsen,
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7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Jan S. Kristensen,
9. Friluftsrådet, centralt,
10. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
11. Naturstyrelsen Thy,
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