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År 1958, den 13.august, afsagde overfredningsnævnet
grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende
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i sagen nr. 1288/58 vedrørende fredning af "Ulvedybet" ved Limfjorden.
Den l.februar 1958 afsagde fredningsnævnet for Hjørring
amt kendelse i en sag om fredning mod sænkning af vandstanden i et
på den nordlige side af Limfjorden beliggende i statens eje værende
vandområde, Ulvedybet kaldet, der mod syd afskæres fra Gøl bredning
ved en dæmning, i hvilken der er indbygget en sluse. Fredningssagen,
der også omfattede en staten tilhørende kystbræmme udenom vandområdet, var rejst af Danmarks naturfredningsforening i anledning af et
landvindingsprojekt, som bl.a. gik ud på tørlægning af Ulvedybet.
Forbud mod sænlming af vandstanden under normal sommervandstand ansås som en betingelse for, at Ulvedybet kunne bevare sin værdi som
fuglereservat.
To af fredningsnævnets medlemmer er af den opfattelse, at
Ulvedybet må betragtes som søterritorium, og vil som følge heraf
afvise sagen som ikke henhørende under naturfredningsloven. De henviser herved tiloverfredningsnævnets
kendelse af 3o.marts 1957
vedrørende fredning af Kysing fjord.
Et medlem af fredningsnævnet fremhæver, at slusen under
dæmningen er en ren afvandingssluse, og at der, også når hense s til
slusens ringe dimensioner, ikke skønnes at lrulliie
være tale om vandudveksling med Limfjorden i nogen større stil, samt at sejlads gennem slusen praktisk talt er umulig. Når dertil kommer det om ojorforholdet til Ulvedybet oplyste og den omstændighed, at der ikko er
fastsat strandbyggelinier omkring vandområdet, finder dette medlem,
at Ulvedybet må sidestilles med en sø, og stemmer for, at sagen f-rom_
mes efter naturfredningsloven.
I overensstemmelse med flertallet går kendelsen ud på, at
sagen afvises som ikke henhøronde under naturfredningslovon.
Kendolsen er under 28.februar 1958 påanket af D~nm8rks

.

J,

•

naturfredningsforening.
Overfredningsnævnet har afholdt møde om sagen den 12. juli
1958 på hotellet i Gøl og i forbindelse hermed foretaget besigtigelse af fredningsområdet •
Sagen blev for den ankende forening forelagt af højesteretssagfører Oscar Bondo Svane, som tillige repræsenterede naturfredningsrådet. løvrigt deltog i mødet statsministeriets konsulent i naturfredningssager, fredningsnævnets formand og de kommunale medlemmer
af fredningsnævnet, som havde deltaget i sagens behandling, overførster Fabricius som repræsentant for naturfre~ningsrådet og reservatrådet, repræsentanter for statens landvindingsudvalg, for Hjørring
amtsråd, Brovst, Gøl, 0land og Vedsted sogneråd, for Ulvedybsudvalget og for digelaget, samt enkelte andre interesserede •
Højesteretssagfører Svane påstod sagen hjemvist til naturfredningsnævnet til behandling og påkendelse i realiteten. Sagen var
efter hans opfattelse med urette afvist af fredningsnævnet, idet den
måtte anses for hørende under fredningsmyndighedernes beføjelser i
henhold til naturfredningsloven.
Af de stedfundne forhandlinger og sagen iøvrigt fremgår
bl.a. følgende:
Ulve dybet afskæres som foran nævnt fra Gøl bredning ved
en for ca 40 år siden anlagt dæmning. I dæmningen er der indbygget
en sluse, som ifølge sin konstruktion tillader udstrømning af vand
fra Ulvedybet til Gø1 bredning, men ikke indstrømning af vand fra
Gøl bredning til Ulvedybet. Slusen har ikke plads for gennemsejling.
Ifølge kendelsen består slusen af 2 rektangulære rør med
hver sin sluseport på lodret axe. Hvert ror er 1,7 m højt og 3 m
bredt, og afstanden fra bunden af rørene op til vandspejlet er ved
daglig vande 1,5 m.
~jendomsretten til det omhandlede areal, omfattende dels
vandarealet på oa 900 ha, dels en omgivende bræmme, der på grund af
skiftende vandstand efter årstiderne i større eller mindre udstrækning oversvømmes af vand, tilkommer staten i henhold til finanslov
for 1913-14 § 15 B. lo, hvorved der bevilgedes tilskud til opførelse af den ovennævnte dæmning. Grænserne for de inddæmmede arealer,
der ikke er matrikulerede, skulle ifølge en skrivelse af 26. april
1913 fra ministeriet for offentlige arbejder til amtmanden over
Hjørring ,amt nøje konstateres.
I tidens løb er der opstået nogle opgrødearealer, men da disse tilhører staten, er ejergrænserne overfor private lodsejere ikke derved blevet ændret. Staten
har fiskeriretten på området, idet nogle rettigheder til såkaldt

-3t~4tendelsfiskeri blev afløst i 1937, samt jagtretten~
t
Vandet i Ulve dybet er brakvand, og fiskebestanden er præget
t heraf. Det er oplyst, at oDITådet ikke i medfør af lov nr. 146 af 7.
~
maj 1937 er inddraget under de for ferske vande gældende retsregler,
og at en Vestre landsrets dom af l6.marts 1957 har ikendt straf i
..
medfør af saltvandsfiskeriloven for ulovligt ålefiskeri på området.
Af en skrivelse af 28.juni 1958 fra Hjørring amt til højesteretssagfører Svane fremgår det, at det inddæmmede område, inclusive vandområdet, af vandløbsvæsenet er blevet betragtot som hørende
under amtsrådets administrationsområde.
Der er ikke i medfør af naturfredningslovens § 25, stk. l,
fastsat strandbyggelinier ved Ulvedybet.
~fter det således oplyste, navnlig det ovenfor anførte ved~rørende
don dæmning, hvorved vandområdet er afskåret fra Gøl bredning,
og den i dæmningen indbyggede sluse, samt vedrørende e jendomsforholdet ,
mener overfredningsnævnet, at Ulvedybet må anses for hørende under
fredningsmyndighedernes beføjelser i henhold til naturfredningsloven.
At området ikke i medfør af lov nr. 146 af 7.maj 1937 er inddraget
under de for ferske vande gældende retsregler, kan under de foreliggende omstændigheder ikke blive af afgørende betydning.
•
For så vidt fredningsnævnets flertal som ovenfor nævnt har
henvist tiloverfredningsnævnets
kendelse af 3o.marts 1957, der hviler
på den opfattelse, at naturfredningslovens almindelige bestemmelser
ikke omfatter dele af havet, bemærkes, at overfredningsnævnet efter
anførte ikke i fredningsmæssig henseende anser Ulve dybet for en
af havet.
Overfredningsnævnet finder herefter, at sagen bør hjemvises
~til
fredningsnævnet til behandling og påkendelse i realiteten.
~
T h i b e s t e m m e s:
Sagen hjemvises til fredningsnævnet for Hjørring amt til
behandling og påkendelse i realiteten.

tt

r

Udskriftens rigtighed
bekræft:~

-~--::::r?1Y.-~
e
4
c·

X--

F.Gr
I

i ~\

Overfredningsnævnets

sekretær.

FREDNINGSNÆVNET>

REG. NR .

./.1I'I/l

..// "5'8

4/;'
1/~~J~S~
År 1958 den 9. december
nævnet for Hjørring

kl. 15 blev af frednings-

amtsrådskreds

i sag

',l

nr. 439/57:

angående

fredning

af Ulvedybet

afsagt sålydende

k e n d e l s e:
Fredningsnævnets
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historie,
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under fred-

I
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f
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II
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i henhold
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År 1959, den 20. maj, afsagde overfredningsnævnet
af mundtlig og skriftlig votering følgende
k e n d e l s e

p~ grundlag

i sagen nr~ 1288/58 vedrørende fredning af Ulvedybet.
I den af fredningsnævnet
for Hjørring amt 0en 9. december 1958
afsagte kendelse hedde}" det:
"Fredningsnævnets
kendelse af l. februar 1958 indeholder en
redegørelse for Ulvedybets og reservatets bistorie, dets naturvidenskabelige og undervisningsmæssie:e
betydning, lodsejernes,
derunder digelagets, interesser, landvindingsforslagene,
og for de
p:3.standeog anbringender,
Gom er fremført under fl'ednings2agen.

,

Ved kendelsen blev sagen afvist, idet et flertal af DLfjVnets medlemmer fandt, at området m.'3ttebetragtes som søterri torium og derfor
ikke henhørte \.lndernaturfredningsloven.
Ved overfredningsnæ~lets
kendelse uf 13. august 1958 blev sagen
hjemvist til fredningsnævnet
til behandling og p~kendelse i realiteten, idet overfredningtmævnet
fastslog, at Ulvedybet må anses for
henhørende under frednillgt;myndighedernes beføjelse i henhold til
naturfredningsloven.
Den 17. novembel' 1958 holdt fredningE'nævnet efter til var sling
af alle interesserede
møde på Gøl hotel, hvori deltog repræsentanter fo r Danmarks na turfredningsfor"ening,
natur f .cedningsrådet, landbrugsministeriet,
stntens landvindil1g~~udvalg, Hjørring amtsråd,
sognerådene for Brovst, Gjøl, Øland og Vedsted kOlllrfluner,
Dl vedybsudvalget, digelaget for Brovst, 01and, Gjøl og Åby sogne, vedkommende lodsejerudvalg,
Limfjordsfiskerne,
reservatrådet
samt land-

,r

'(

inspektør A. C. H. 11onrad, 8kytterne
og yderligere nogle interesserede.

N. hasmussen

og Erik Krogh

2.
Danmarks

natul'fredningsforening

og natux'fredningsri1det frem-

hævede Ulvedybets store og stedse stigende betydning som fuglereservat og p8pegede, at man burde udføre landvina.ingGarbejder pf:!
andre områder, før man angrob et reservat, i hvilken henseende
henvistes til, at der foreligger planer til b-fv"mding og forbedring
af ca. 21.500 ha andre steder ved Limfjor·oen. D8t f.r-emhævedes, at
de vandlidende arealer omk.c'ingUlved,vbet vil kunne G.fvandes ved

e
e

&ta blering af en dæmning på ea. 1111'2 km rund t om dybet, og cl t sommervandstanden
i dette vil kunne bibeholdes ved en fOJ"bedriYlg af
slusen og anbringelse
af an pumpe, og at udgifterne hertil mf:!tte
kunne afholdes efteT naturfredningsloven.
Der blnv endvid8re fremlagt uddrag af higsdagstidende
A 1911-12, hvoraf fremg~r, at formålet med oprettelse af fjorddigut
var at beskytte de bagvod liggvnde

fra 01and til Gjøl m.m. alone
arealer mod de stadig tilbage-

vendende saltvandsov8rsvømmelser,
men jkke 3.t tørlægge fjordurmen.
Endvidere fremlagdes skrivel:Je af 7. november 1958 fra museumsdirektør, dr. phil. H. M. Tharndrup til naturfredningsrådet,
hvori p~ny
gøres rede for den store betydning af dette reservat.
Reservatr!:1dets repræsentant
bemærkede blandt andet, at rådet
ønsker fredning, og p~peeede, at områderne Udenfor Ulvedybet kan og

,

bør afvandes med bevarelse af reservatet. Det hensti1le"J8s, at
fredningsnævnet
før kendelse afsiges, Skaffor sikker beregning af
de økonomiske virkninger af, at Ulvedybet ~oldes udenfor.
Landbrugsminister-iets
repræsentant
oplyste, at mini.:;tGl'ietey
Stf den opfattel88, at afvandingen bø ..
c gstlnemføJ'bs, og at en rationel afvanding i.kke kan ske med bibehol'1,:;13eaf reservatet.
:E'ormanden for statens jordlovsudvalg,
:Nielsen Man, Brovst, bemærkede på egne vegne , at fredning oe reservat må (1rives med måde,
og nawllig må befolkningens
tarv g8 forud for fuglenes.
Digelaget protesterede mod fredning og påstod - sAfremt fredning gennemføres - at dGr uden ud~ift for di~elagets interessenter
måtte træffes 8f:!dann8forholdsr6g1er,
indenfor diget kan afvandes kunstigt

•

at de ikk8 fl'8dede arealer
uden øgede udgifter. Det gjor-

des gældende, at selvom di,sets formål var bU3kyttelse af 9.1'ealerne,
måtte der dog bag ved ligge en tanl::eom, at det vill(~ kunne brugos
til afvl:.md.ing.
Ingeniørfirmaet
Markersen, ~ødby, bemærkede, at en fredning
af Ulvedybet vil medføre betydelig fordyrelee af Afvanding af engarealerne,
"-,..

')

blandt andet et 11'/2 km l&llgt dige til ca. 250.000
Y\l1mnpcd:,qt.ioner a
150.000 kr.

kl'.

Lodsejerudvalgets
repræsentant
bemærkede, at lodsejernes
rettigheder
ikke bør fortrænges
til 1'orde1 for fuglene,
og oplyste endvidere,
at dor fra talrige
skjulte
Gkydepladser omkring
reservatet
drives betydelig
jagt p~ fuglene.
bn lodRejer i lanJvindJDgslaget
Gjøl-lh."istrup
ango, ca.
2800 ha stort,
bemærkede, at han var dybt skuffet
over den meget
betydeli88
overskrideIs,:;
r,f den ('-.l,nslåedecU11a:gssumfor det område.
En lodsejer

pu Gjal mente,

at afvanding

af Dlvcdybet

villu

medfø re fare for, a t drikkevuno et bI t:V cal tholdigt.
lJævnets fo:cmand t ilkenJelij':tV de mødte, a t even tuell e ersta tningskrav
måtte fremsættos
i mødet.
TIer blev ikke fremsat Gogat erstatningskrav.
Det bemærkes hel VJd, a t J.igoh.,~styr(:lsen i skrivelse
juli 1957 til fredningsnCLVYlet h~u'rejst
af de i sin tid af lod8ejer~e
hfholdte

af 22.

krav om ti1bagebetalinE
udgifter
til digots anlag

med rentes rente,
s~fremt Ulvedybet freJss.
NæV11e
t 1"inOer at måtte fremhæve, o.t Dlvedybet

kun er udlCci:::,
t

som vildtreservat
l
jt'r. nu lov nr. 34 af 7. apLil 1936, k3.p. II,
mad henvisning
til
jagtIovan
af 2G. april 1931 § 14, at det tilkOmm0I'landbTugGminL·teliet
at administrere
dette reservat,
og
at d0t ligeledes
principielt
m~ tilkomme rlUtt0 ministerium
at

,

træffe bestemrrlslse OID,
nærværende fredningssag

hvorvidt
anført,:;

reservatet
r.'kal beVo.ro8. DE.;under
naturvidenskabeliGe
og undervif;-

ningsmæ8sige hensyn afsvækkes betyd,:;li(,:,t dervRd, at omY8det ikKe
er udlagt som videnckaheligt
reservat,
jfI.
reserv~tlovens
kap.
III,
i hvilket
tilfælde
det endvidere
vil l e have været
statsministeriets
administration.
Selvom form8let med opførolsen
af 0lund-Gjøl
diget
oplyste mi3.an tages at have været Cl t beskytt8
omX'i3.dermod de periodiske
ovursvøm::lslse:r fra

under
efter

det

de lavtliggencJ.8
Limfjorden,
finder

nævnet d2t dog ikke rimelibt,
om lodsejerne,
som har betalt
bidrag til digets
anlæg (og stadie
betaler
til
dets vedligeholdelse),
skulle afskærer:: fra mulighedern0: for en yderligere
fol:'bedrinG af derE;f; jord. ved tenyttelse
af o.iget, blot fordi fuglene
igennem de siden anlæget forløbn(' ~1r i stigende
grad finder
hvileplads indenfor- diget.
Og næV11et findet
det ej heller
rimeligt,
om lodsejerne
2kulle bæro deres :part af' den botydelig8
fordyrelse, som Ulvedybets l'evarelse
ville
mc:dføre for en rationGl
afvanding Fif d;3res L:leget store og stærkt 'In:ndlidende c'yealer.
1'11

nærmere udført

beregning

af fordyrelsen

foreligger

vel

men det ligger
i saGens natur,
at :ilen8 opf0relsen
langt Jige p8 de vandlidende
Eil'Guler ankring dybet
af
lig

to pumpeGtationer
fordyrelse.
Efter det

i ",tedet

for

L1l1førte fi::1de1' Ylævaet

oen,

vil

ikke,

betyde

ikke,

af et 111/2 km
08 oprettelse
en

ESet væsent-

Ir:8

at na turvidenskabelige

eller
undel'viRningE:mæssigA hensyn for dette som c:lmind eligt
vi ld treservCLt udlagte
omr3do '31' af en s~) væf3entlig
in teresse
at

det bør fI'edu).
Endelig bemærlres,

fsrund af skønhed,
lig betydning
for

!-l t

næVYli;;t(:jh811er

beliggenhed
almenhoden.

findGr,

at omriidet p:~

\::1101' e j endomm01ighed er af væsen t-

Herefter
vil oæri3.de:t "ikke V:Ll'8 c.1.tfrede. 11
Kendelsen el den 6. j&nmu 1959 .ind J,nk8t for

overfrednings-

nævnet af Danmarlu3 naturfrGdning;~forenin::>
Overfredningenævnet,
30m besigtigede
omr.€tdet forud
kendelse
af 13. august 1956, hvorhos to medlgmmel, 30m
hindrede
i at deltage
i denne be8jgtig~lb8,
38nera har
get arealet,
har 1eh:':,11c11et sagcm i ::t EmeJe i Ke:benhavn
marts 1959. I l1Je:det deltog :repræ[;antunte1' fOl Danmar-ks
ningsforening
, naturfredningsrådet
, reserV:3.trådet,
land

r'

,

,

for sin
var forbesigtiden 17.
natu:cfT(;dbrugsrr:ini-

s teri et og s ta tens land vindinb~JUd valg, arbe jd8minL~te:r i et, 3rovet,
Øland og Gjøl sogner3d,
digelaget
for Brovst, 01and og Åby sogne,
lodsejerudvalget
og lodsejerne
på Gjøl,
samt inglmiørfi1'mc,et
Marlc(~rsen & søn.

limfjordsfiskerforenincen

Danmarks naturfr,,:;dningsforening
nedl:Clgde påstand om, at
Ulv8dybets,
staten
tilh0rGnde
vondområde og cen omgivende, ligeledc'~ staten
tilhørencG
lcm1bræmma frgdes s'i18df:s, at den nuværende ti12tund
bevares.
Di~cl~g8t nedlagde på~tmld om, principalt
at frednin~en
ikke eennemførcs,
ningen gennemføres,
u00n udgift
træff8s
C'.i1danneforholdsregler,
for

subsidiært
at der, SÅfremt fredfor dige1ag~~c interessenter
at de i kJ.:e frl-dec1e arealer
inden-

diget kan ~fvandes kunRti~t
uden ø~eoe udgifter.
Til støtte
for naturfrednlng8foreain8~ns
p~st8nd onførtes,
at Ulvedybets
v3.udomr.sde er et i viden2katolig
og l..mdervisni.ngsmæs::.;ighenseende meget betydaingsfulot
fuglereservat,
og at vandomr8det i Gig selv er uf Gto~ lQndsk8bulie
værdi.
I førstnævnte
hanseende lJlev tiet ~.::n'ført, at Ulvedybet efter
dets inddæmning for ca. 40 8T siden og på grund ~f forbudet
mod

jagt er blevet rasteplGids for 8'1 enest8.ende talrig
bestand af
trækfugle,
aldeles
overv~jende ænder, især gr8ænder. Når der i
fredningsnævnets
kcndel?e lægges vægt på, Gt Dlvedybet kun er udlagt som 8t vildt['eservat,
der (J,cJministrer88 af landbrugs.rr.inisteriet,
begGe dele i kråft af st~tens
ej8ndomsret til arealet,
ikke
Gomvidenskab~ligt
reservat
un08r statsministeriet
i benhold til
lov nr. 94 af 7. upl'il 1936 kap. III,
gøres herov(n for gældende,
at videnskabelige
reserv~tsr
er laboratorier
for videnskabsmænd,
m8dens vildtres8rvate~'
iøvrit:st er af ligljsa stor videnskabelig
og undervisningsmæssig
interesse.
Dlvedybets betydnin6 som rastest8d og reservat
for andefugle belyses i Ul1 af museumsdirektør
dr.
pbil. Thamdrup den 7. november 1958 afgiven uitalelse,
som indeholder en redegørGlse,
der g:~r ud P:3, .1.t tæth8dcn uf gråænder i
Dlvedybet langt overstiger
tætheden i BYcsho1mog Vesløs v'~j18r, og
at dsr i S8. henseende er et langt spring ned til andeomr8.der af
ordinær type. I den næ~mte udt'llelse
peges d.er p:?t, at ElYldebestanden m~ antages at være i tilbag~gan~
i D~nmark, og at opretholdulse
af egnede tl'ækreservå.ter
er- et :ilordisk e:ller m;~ske y'ettere nordvosteuropæisk
anliggende.
Med hensyn til Dlvedybetp l~ndskabeligE
betydning og til den
interesse,
det ~om sCimlingested
for den Etlmindelige befolknin€',

,

til

hvilket

for storE: mængder af fuglE; har
t,lev det bI. a. I:J,nført, 8t oor8.o..et,

der er sdGu..ngud offentlige

veje,

ligger

i nærhed8!1 af

Ål bor'g.
Til stø tte for natur tr-odn ingsforeningens
p~stand om fredning
blev der fremlagt
et proj8kt,
hvoreft8r
c::"Y'83.1ernc
vest og nOTel
for lil vedybet ville
kunne Q,fv~.md
c:S med 'bev[",ring af
vandet i Dl vedybet. Dette projekt
g.ih bl. a. ud P:3 gravning
af en l'::mdkc.m&l,
hvorfra fyldt.:TI skulle 'lnvendf.:;s til opfør else Clf et dige på land
vest 0t nord for Dlvadybt:t. At arealerne
mo~ øst, p~ Gjøl, ikke
ville
blive afvandet vt:d gennemførelsen
~f jette
projekt,
m~tte
blive uden betydning,
idet 10dsejuTnt; her var modstandere af en
afvanding af Dlved;ybct. Overfor uc.H:::tl(jl
:3 en i
fredningsnævnets
kendelse 00, at Dlvedybets
dyrelse for lodse jerne,

b0va10l~e vil medføre
gjoY'des det gælr::]
ende,

on betydelig
forC'etafvandingsudgif-

t~)n pr. ha af afvand8de arealer
ikJ{e ville bli ve d~TTere, men snarere billigere
efter
det fremlngte
pro j c;kt Gnd Gfter det af LJ,ndvindingsud 'rulge t godlwndte: pro j akt. I denne fOl bindel
bl. a., ~t dot ovennæ\~te dig~ ar kortere
~nd angivet

:::mførtcs
i frednings-

SG

6.
nævnets kendelse.
Stuteno l~ndvindingsudvalg,
der ligssaill digulagot
ønskede
den påankede k,:mdelse ,;tadfæ2tet,
m 'Y1ts, at af v<:...n
,l ingsudgiften
pr. h2 af ;),fv>mdede ar(.:.aler ville
t li ve T'rakti sk tag8t
den
r

summe efter
&e to projekter.
D8t nu fr6ml~[t~
r10jakt
omfatter
imidlertid
som nævnt ikke nfvan':iing ::1.f [lr~alerne
P~1 Gjøl. Disse
arealer
ville
enC-og væra udsat :'01' at lide skJdG VbrJ dette
projekts
gennemførelse,
fordi (let undertiden
kum10 b<Jvirke en
vis hævning af vanjst~mch;n i Ulvej~'b2t.
:2;n;:)fgør8nd~ inf/venlHng
mod projektet
var det, at man verl det~~ gdllFc:mførclsc ville
gå
glip af det vældiful'jf::; lc:mdblugsarvCiI på C~" 800 hu, som ved
hjælr af det allelede
tilst~devær8nde
åige m~d un rimelig
bekostning vil kunne indvinde2
ved udtølring
'lf Ulvedyr.et.
Det anføI't8S, at hele Ulvedybsomr~det
frambydel bn nf d0 ~llerb~dste
A.fvandingsmuli[;heder
her i IL-1,ndet.
Til denne opfattelsB
sluttede
sig formanden for 8t~tens
jorcllovsudvl1lg
Niolsen-Mun,
der gav rr.ødc ~~omrepræsunt3,nt
for

,

lodsejel'udvalget.
Han i'1';3wb:rvcde, at der p8. Ulvedybsområdet
ville
kunne oprettes
mere ene. 70 selvs tændige lanjbrug.
Arbejdsminicteriets
repræsentant
udt~dte sig imod en fredning, idet ban fremhævede, :-1 t 8.fvandine-::s<.',rbl?
j de 1'11 o og p8føl[l;nde
dbtaljafvcmding8arbejder
vill~
være ,-"n stærkt til trængt afhjæ::"pning af den betyd,jlige;
[j,rbeje1;:;løshed p8 egnen. I S;J ht;nfJeende
vor det af betydning,
at afvandine~on gumemførtes
fuldtud , Gfter
det godkendte projekt.
Et flertc._l på fem [,f overfredningsnævnets
medlemmer mener,
at landskabelige
hensyn kun har riclge vægt Gom begrundelse
for
en fredning
af Ul vE::e'lybet. Med hensyn til d(~tte8 opretholdelsG
som rasteplads
betydnIng,
at

for tr~kfugle
tillæ6gcr
de det ikke
der kun er tCllr: om et vilr3.tleservat,

afgørende
ikke et

videnskabeligt
resorv~t,
hvoTved dog beffiærke S , at D8Y det fra
na turfr'ejningsI'8dc;ts
::'ide dl' anført,
iJ t ad skillico
'fildtr0serva~
ter er tilholdostea
fo~ en del sjældne fugle,
gælder d8tte i alt
fnld kun i ringe grad om Ulvedybet,
hvis fugleb,3stl::illd som ovenfor

nævnt aldeles
OVbI'Vejende er ænder.
D~t nævnte flertal
m(=meJ',3.t tuvareleE.D :'vf Ulv<Jdybet som
lasteplads
for disse trækfugle
er af væsentlls
inter8G3e,
uanset
at det formentlig
ikku kc-:n anses for udoluk <.j t , at fuglene,
hvis
Ulvedybet

udtørres,

i. en vis

udstræknin€;

vil

elå

sie?; ned and0t

steds.
Overfor denne interesse
i bevarelsen
af Dlvudybet st~r
imidlerti~
interessen
i forb8dring
og forøgelse
af d&t donske
lancJ.brugsare:ll.
Iienne inter8f;se
!ll8. fle:ct'J.ll"t
t:lfte.c oe foreliggende oplysninger
onf:!8
fOT mel e tun&~"tvGj
en J e end h .:nsynet til bevarelse
af fugl,] bes kLnj c-n i Dlv8dy"Lct, h VO.fV6
d :5 e:r hellor
ikke
helt kan bortses
fra, at d8t bestå~nu~ 3ig8 er opført
til værn
af landbrugsmæssice
interesser.
Flert~llet
tillæ~g€r
også det
frn ~rbcjdsministeliQtR
side fremhævecJ.e hensyn til afhjælpning
af
~nbejdsløstl:;d
væsentlig
bety,.Jning, et hensyn ler,
som c:mført
af ministe:ci et, vil blive mest til~oduset
ved en c'.fvcmding, c.er
omfatter
Dlvedybet.
I henhold til c.~et fOlun nnførte
er flertc:,llet
kommet til den
opfatt(;lse,
at der ikke eT tilstrækkelig
begrundelse
for ved en
fredningsken
lelse a t udelukKe Gcnnemførel.::'en 0.1' et afvandingepro j skt, som omfntt8l' Dl vu:5.Jbets V':indOml
:\de. Do voterer
derfor
for

stadf~CJtl:;lse af fredr:in6snælm0ts
ken'ielr"3.
Et af overfred~ingsnævnetr~
medlemmer- berr:.æTk0r: Som i nævnets
klmdelse omtal t hal' Dlveclybet siden 1930 vær,~t u'5.1dgt som vildt-

reservat,
jfr.
nu lov nr. 34 af 7. april
1936 § 7, og efter de
foreliggende
- fr(~ n"itur fredningsr:3det
og iLndre sagkyndige indhen~ede - oplysninrar,
h~r Jette
indvand 30m føl;e
ningen og sin ueli,56enhed uelviklt-t
::3i[':~il et t bIi

,

af reservatoldVe;; en af lanc.lets

vældifuldeste
rastepladsf::r
fol' trækb?Y1de fuglE-:. Døt er herved
lyst,
at Dlvedybet huser en meget betydelig
besta~d af ænder,

op-

særligt
g.[~ænder, s,31l-)des i:~t andebestc:nden,
efter
de; i de senerE:
år foretC12:ne ortællinger,
m0 ~m2,;G fol' ::lt vært) den største
og
tætteste
i Norcljyllsnd.
Under bens,/n til den naturværdi , Ulvedybst med dets rige fugleli v m8 ~·,ntcl,e~(:s ~J.t h:lve for mange menneskel' og til elen Lety6.c:Iige und ervi sningsmæssige
og naturhistori
ske
in teresse ,d(3r ef t el' nc),
turfredt1ingsY'å dGte! opfu ttels e ill:St tillæggges
Ulvedybet som tilholdssted
for trækkend.e fugle,
findes
en fredning
af omr~det med bevarelse
af reservatet
at være hjemlet
ved naturfl"t;dningzlovens
§ l. Idet de overfredningsuævn.et
forelagte
oplysninger derhos ikke findes
i afGorende grqd at tale imod, at
Dlvedybet udskilles
af det samlede Gfv~ndin~Rprcj?kt,
og idet
interessen
Ulvedybet

i at bevare et ældre fuglereservat
af den etore værdi,
mil an t '.::_g
es at haVE:, findes ;J,t overveje
dl:: landbrugs-

mæssige og bcskæftigela82mæssige
lægges

stor

vægt,stemmer

dette

h,msyn,

som der

medlem fOl at

ellors

må til-

taGe den nf Dannarks

b.

naturfredningsforening

nedlagte

af overfl'c;dningsnævnets
deltage
i 8&gen8 behandling.
vil

til

følge.

mE·dlemmer var fOI'hindret

Et

Kendelsen

fredningspGstand

være 3t afsige

i

i at

overGns8tcmP-Jc~lst::;med fl(;l'tal-

let.
T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningenævnet
for Hjør'l'ing
afsagte

kendelse

vedrørende

frednin[

amt den 9. december

Ulvedybet

af

1958

stadfæstes.

Udskl'iftcns

rigtighed

bt?kr·æftes.
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