Afgørelser – Reg. nr.:

02434.01

Fredningen vedrører:

Vandet Sø, delvis ophævet se reg.nr. 816700

Domme

Taksationskommissionen

Natur- og Miljøklagenævnet

Overfredningsnævnet

19-04-1977

Fredningsnævnet

18-12-1973

Forslag

Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst

OVER FREDNINGSNÆVNET>

REG. NR.

I

Lokalitet

• Vester

Vandet

:J.. y 3>

'IJo/O

1;16 Z }..)1/

sø.

1/172Tsv
Kommune:

Thisted.

1:50.000

J.nr.
Areal

.'
e

Formål.
Indhold

Fr.nr.

1400-5/71.

p

5

1400 Fr. ll.

:::',\Fredet:

FNK 16.2.1959} Se. Re-o:.VlV.
OFNK 6. 9 •1961
,0/
c
OFTK 24.2.1966
OZ3l4.000
!FNK 18.12.1973'
OFN's stadf'æstelse
nf' 5.11.1974
• Sikre udsigt f'ra Thisted-K1itmø11er
vejen til V. Vandet
sø og k1itp1antagen
syd for denne -(OFNK 6.9.61).
Sikring af' søen med omgivelser på 'grund af' naturvidenskabelige og landskabe1i.ge værdier (OFN's stadf'. 5.11..711).
Der henvises til OFNK af 6.9.1961 side 4
jf'r. side 5.
f'or området mellem vejen og søens nordbred. og f'or den
øvrige del til FNK af' 18.12.73 side 9-10. jf'r. side 17-32
(særbestemme1ser
vedrørende de enkelte ejendomme) - jf'r. b
OFN's stadf'æstelse af' 5.11.74 (visse ændringer i omfang
og indhold).
• ca .843' ha.',
'(incl. søareal:
~90 ha)

Ejer

• Staten

Påtaleret

· Fredningsnævnet,

ca.

og private.
Naturf'redningsrådet

og Danmarks

f'redningsf'orening.- Fredningsplanudva1get
(kun FNK nf' 18.12.73 og OFN's stadf. af'

s ..".7h).

Natur-

f'or Viborg amt
FREDNING

REG. NR

11/0 ...~T·
?//
_)11/7/1
SV
~

~Y:SY6o/fJ
19f1f I~?J

U D S K R I F' T
af

OVERFREDNINGSNÆVNET3

'..-

Ar 197'7,

den

19.

KENDELSESPROTOKOL

april,

afsagde

overfredninc~s:la;vnet

følgende
k e n d e 1. s e
i sagen

ser
, holm

nr.

i Øst8r

Vandet,

Vester

af

af

Vandet

frednin[~~m'8vl'Jet

Vester-

Vandet

og VaDg sogn

sø med orngi VE:li Thisted

og

Hal);'>·

for

Vibore;

arrlt,;;; nordliGe

fl";)d-

i

'\

nin8si<r~ds
de:

om fredn.in'3

kommuner.
Den

,lo

2216/73

den 18.

jece:~lber

1973 afsagte

kendelse

er

~:)ålydel1-

•

I"

l. Sap:;ensgang for frednint;snævnet.

I skrivE:lse af 25~ marts 1970 anmodede Danmarks
Naturfredningsforening

•

det daværende fredningsnæv~1 for

Thi.sted 8lntsråd.sk~edsom, at der rejses fredningssag

for

Vester Vandet sø med omgivelser. I skrivelson udtales det
bl.a. :

"For de lave enge ved søens nordvest bred blev der udarbejdet et naturvidenskabeligt

motiveret fredningsforslag

allerede i 1950. En rejsningsskrivelse

baseret på det på-

gældende fr8o.ningsforslug fremsendtes 0..3.12.1957 til

:n~y.-

net •.
Forinden var der med vor skrivelse af 6. marts 1957 rejst
en hovedsagelig

la'l1dskabcligtmoti varet fredningssag

for

et område mellem søen og vejen nord derfor. Denne sidste
fredningssag

afsluttedes

fra nævnets side med en kenrlclse

af 16.,2.1959.

.'

SruTh~eår besluttede vort forretninGsudvalg

at rejse fred-

ningssag for søens 0~1givelser hele vejen rundt
lade den i 1957 fores1~ede

oe

83.1edes

såvel san den i 1959 gcnncm-

førte frednine indgå i e~ større helhed, hvorved også

801-

ve søen kunne nyde fredningsmG38sig bes}::yttelsc.Et ;notiveret frcclrdngsforslag

TllCdtilhørende kortr.18,teriale
blev

arbejdet og er i vore boe0r reEistreret

som afsendt til

lHi·-

3.
i den større sag, der dengang

hvilken

var under behandling,

og ved

en sikring af omrtiderne armering Nors og Vester Van-

ned søer blev kædet sammen med de fredningsmæssie;e problemer
i forbindelse

med Kli tmøller-Hanstedvejen.

digheder blev resultatet
overenskomst,
tokollat

•

digheder,

af de førte forhandlinger

ført til protokols

af 21.9.1965)

af nævnet

en slags

(jfr.-bl.a.

pro-

og gående ud på at de stedlige myn-

hvis de opnåede tilladelse

en direkte vojforbindelse,
villigt

Under alle omst:'2n-

til gennemførelse

til gengæld

af

skulle stille sig vel-

over for freclning af et stort sammenh~~m~el:de områcle,

hvori indgik de to søer. Den aftalte fredning
i bero til optagelse,

når vejprojektct

På grm1d uf udstykningcrif:Jiko rejste

fredningssag

alene omfattende

blev stillet

var gonncmf~rt.
vi d.28.1l.1967

matr.nr.

en

1E~NystT'v_pgårdf be-

lir.;gendesyd for Ve et c'rVanneel sø.Tiden må nu være inde for den l,cnge planlagte
hele

søen med omgivelser,

nylig fremkomne

yderligere

ønsker om anvendelse

frcc3ning

aktualiserct
af

SØCD,

ed

ved ele

som v8..l1dresc:r--

voir for fiskedamme.
Freclningon bør

delf3 sH::re søen som sådan med dens 16J1dok8.-

belige bet y dn i ry; og dens naturmæssit;c
sikre søens omgivelser

s::e:r':r)r~~gf
dels b;n~ den

mod sk~mmsnde bebygcelGas:~s8iKe" og

beplcffitningsL1:'9ssige
cc:ndring-cT,og endelig bør den r-dkre
udyrkede

arealer vest og nordvest

for søen, ikke blot

Q(-;

de

lave enge eller kalkJrær, for hvilke der x'ejstes frednine:;:3. 19r:
'-I
sag 1
J"~

men ogsu de tørre klitomr~dcr

m811em engene o~

o

71.T~r
<,-l-u _...
1~tJ}J '1.)1"l"J
-I,
'-' :1 ~.:
C>
J •...;
.1 ....... ..
li uD
o

.1,

,.

I'or :..>øerJ og s0orcc3dcTne

SO!:1 llaturomr:::de>

vil

dem

:i.. 19S9

fe)J~C'--

tagne v:::mdstm1d.se:.mkningf:l bckL.leelige
frem. Da illLi_dlc::..~tic~ f;'mJ.knir,~.;(;l:'
(~rfoX'ei;az~(>t
i hcn!101d t:i_l
\

4.
en forlængst
det

skete.

truffet

Det bør så blot

det nye lavere
kårlige

niveau

unaturlige

forstyrrelse,
I

afgørelse,

i løbet

ikke må gøres

påvirkninger.

ai' en årrække.

ticUge

oe søpryd,

bredzone

et vist

blive

udsætter,

det ikke

at

udtørres

Området som ønskes

fredet

gelserne

en fredning

til

præges

af di sse pI ant er,

sig.

og
[,1. V.

freclningfJso.g i 1957,

kvaJ.i teter,

efter

for-:

r.Iarl må håb~~,

uonsct

den skGte

nnturvi-

såJedes

at. betin-·

§ 1.

naturfl'ednincslovens

8 .. Hpril

offentlim~j

der blev

'llhisteCJ. Dagblad for

i skrivelsen

orde

den 7 .. april

Dc~l1rtlC),r?{s

fredningsn,:e""v;'').0.tveCi

1970 og Al~tuelt

sendt

for

del;

..

dcmne bekend:tg0rel

dens offentlieGørelse

fra

se blev

pr. anbefalet

'Lt'TIid3.cl iXlrt

brev til

I
I skrivcl:;;c
Todet
~ r--....----'--

GT'

indrykl\:e-t i Stat~Jtj.del1c.ie

1970, freclningspåstanden
S3::rtr~rk af

,~

1

13evarelse af det

for kraftigt.

påstanden

orcning

en bo1cenc1tG:orclse,

efter

igen

..II

Na-l;urfrcdningsf

,

bredzone

rVJllmermeGet betydelige

og landskabelige

.

sig

søen.

dcnslcabelige

I henhold

..

stabilisere

også, ber Jean opretholdes
i

opfyldt

søen mod yderligere

vi se :::ri.lj til. str~,~lck(;)J.iC
lcJljc;::::cmt,

vandst8nc1ss~nkning

for

holde

der rej stes

at hovedpræget

viJ.-

sumpet bu.nd meli vrold-klase skærm

at grundvcmc1Dtræl-::1[ct vil
til

genstand·for

at

præget

vældpræg i'omen:tlj.g
hvilket

på

er der bet'S~cund8thåb om, at den frem-

også vil

kal1-:kær, for

til

Sikres

ventes

acceptere

at vandstanden

Hvor den hidtidiee

hvor der er vældpræget
vil

fastholdes,

k::1.llforholdene

af brudelys

mener vi at måtte

udte.loG

det:
_

af 12 .. april

1972 fl~a Naturfrea.nir.[;:::-

Vester

Vanned Sø med omgivelser.

forskellige

typer
Søen selv

liggende
hv11er

af natur~
nærmer sig i karakter

Nors Sø. Det særp~e,
over

O'i,RAl?-

søer,

bQ~d - de er såkaldte
tilløb.

•

karstsøer.

dels

besl-;:ec.1ne
mængder af gødningsstoffer.

opløste

noget

udsættes

af spildevond
for

eksponent,

eller

råder

Bredzol1en har

pryd (IkhinoG.ocus
med en ret

fistuloiJa)

riGelig

for

ningsforl"ming

rig

flora

8.f den

I det
dette

indflydelse

for

hvilken
renvillldcde

i større

ffi2ngder

tagrør

tilstand,

af danske

saer.

præg. Hvor ke.rst-

dårligt,

således

her bl2Yldt andet
er der

mod
S0-

munpe

cte--

med v8nd-klases~(ærm (Oenanthe
mod nordvest
blandt

ligger

det lcal1;:k:;;r

[l.l1o.et på gruYHl al' en

s;ju:lldne dVJ:lY'Gul
vef·otl (Selagine11a

hos Fredningcnr;:!'vnet

l\:allckmr dateret

af 3.12.1957

Vanned Sø en

ved til-

flertal

gel1.[;:31dvokser

fredet,

fattcnd~~ frcdnincsforsla~
ningcns

bidra-

c8nUTIculoides) Mod sydvest

er søgt

forekomst

selagil10ides).
fornlag

Til

store

trives

m.nl. Ved afløbet

som tidligr.,-t

Begge dele

S:<:lenikke

et meget vekslende

er mest udtalt,

norG. ved Blec;hule.

partier

jorden

og relativt
at

som uden

fra

hen mod den overgødede

i det

på kalk-

de omgivende a1"'8-

og giver

gødningmrand

en påvirkning

der efterhånden

søpr8get

de ligger

mellem den udprægede karstsø,

uden knrstp1"'æg. Det er vigtigt,

ledning

henseende

hmTIusforbindelser

svække karstsøpræget

Nors Sø er Danmarks bedste
søer

at

en del vand fra

af!, med dette

mellemstilline

.den nordligere

Nars Sø er så godt

alcr

at

dels

til

der i biologisk

sk~rldes iS2r,

Va~ned Sø modtager

ger til

•
-.

Området rummer en række

beroende

23.2.1950,

ar; nu indarbejdet

for

hele

ph vegetationen.

søen,

fredninC8-

siden

sammel1-

i det

mere

di skuteres

Det påpeges,

OID-

græs-o
at

en rl~ec

6.
græsning
tionens
for

muligvis
åbne præg,

voldsom.

blevet

indstillet,

vandstanden

..

hidtil

sl~al derfor

slog

føjes

anbefale,

at der

den bestemmelse
derf:ra

af

eller

grmDn:i.n!Zcm

turforvaltni:;:-J.g

•

ud til

en s.:enkning af

så lidt

og

af det
til

som clenear:g

det

servltut:C(J1"påGældende

at der9

søbredden,

kunne

0[';

scDrprc-::,g.Ridet

forelagte
for

Herved vil

er eunstig

som

sjældne

det

specielt

den form,

græsningen

omfanGet af den gr:Bsning,

oJi,lvendt skal

vnder

hviD

iværkc~ttes

&1"e-

dc:t vi-

aferJJ~::'-

::::kabe :cam:llefOI' na-

man

der i disse

år vinder

ind}JCu>

fTeclodc or;]rådeT."
]..'1'a den l.

hYi:J bemcv-D01
so fra

I,arscm,

angive

af vegetaHcke må blive

er dels

er der sket

bevarelse

græsnincs!TIulighederne.

•

skrevet,

har Vtpl"et underkastet

al og stykket

i flere

opretholdelse

i Gøen. Det er i daG liGe

måske nvJdvel1cllc for
,

blev
dels

med sil:1cerhod at

området

for

samtid':"g med at cr2sningen

Siden dette

helt

muliet

er nødvendig

Nyh:o bing

Efter

at

j2.-lJuu,r

1971 bestur

frc~li ..nin~;~:l:J.:,"'rflCt,

kommuneoml<8,?}lingen

r.Tors,

dcm l.

a])riJ. J.. 970

og medJ..pommern
(;), vurdcri n~;r:;:rorJ.ll<:'..nd

8amtlige

lodsojere

og de i ejendommene i

første
april

møde i

sagen

på Sjørringvold

1972.
I mødet deltog

foruden

nævnets

medlemmer følgende:

Danmarks Naturfredningsforening
Fredningsplanudvalget
Hanstholm
Thisted

amt,

pumpelag,
for

statsskovb~lget.

amt s ve jvæsen,

Vi bore; amt sråd,

ho1rl--cgnen

Viborg

konu~llile,

direktoratet
Vi borg

for

,

kon.unune,

Skadekær

hed,

den 13.

Missionshotel

Vi bor&

8.J'1lt

s bygningcT;1;)rJ.1d:Lg-

byudviklil1Gsuc1valget

oG Det danske

HedcBelskab

for

'l'bi Gt od-}-hmst-

var indkaldt,

men ikJ-:e

repræsenteret.
InGen panthavere
p co

Stentoft

•

spelctø:c J?

undtageloe

var

mødt den af

af

lodsejere

Krif,.l:;ia~l

anta,,;ne

1andin--

I-:I8.n~wn~ lodse j er

.L~,

qr~.r;-e·~
... l.,.. ... ,:J

påGt:.-:nd.

repr~tJsontcl'(;t

L:ea

føJ.ccnue:
Irene

Gul cl sarn.t Tove og Thor·-

~~o, 21 og 25

)11".

"'.'

.L ...
....,~
__

U

.....I"J1

:Lejlighed

J..

.\

til

Hæl omtal tG de overvejelser

Gjo:rdø endvidere

<'

14(">P-"''''''(~Pl·1+''"Y'>·te'1
fo· .....r,",1T"<l"l'
l'cYl '''n
J.

11~"<T,1e
_t.-::l,\:U

Naturfrec1l1.illGsforening,
sin

nlwnet

var mødt eller

Carl Erik Kou, Ellen

for

fra

Boe •
Sarntli[';e

leild

dog bortset

•

Endvidere

'l

var n0clt,

f

del::.; for

saGens

...

J.\..\

•

J
J-J.V\,,:;

nærmore

,

at

af 1811do}cabGlYl'{;;~sj.,:;,

fori1j.storic

oB: i ]wrte:

8.
~

lnndskabeliGe

kvaliteter,

del s for

saLens

forbindel

se med

I

tilsvarende

frednin8sSa:E;er

for

Nors sø og Førby

sø med om-·

givelser.
Repræsent<:U1ten for
e.mt redec:j orde
thyl811dske
c1i sse

for

alene

Vester

for

Vonclet S0 har

rckrec.ti

forstyrrcncie

almenheden

naturvidenelr.f.tbelige

for
og for

~rul1(nc.g.

lnndsJ>:abelig

men de naturvidenskabelige

ve f01Jnul ~ hvi s reali

0,.....

v.l1der~\øg81 ser,

både naturvidenskabelig,

f{,J."1t 011

kOJ:llnu.l1.c:n
m{:L re servere

disse

Viborg

fJ~:;t,j

og L~Xld-

on }cc~Jlvirke

o

TIopræscnt

0

for

er,

men oe81; pi2 internationalt

betydninc,

overfor

landet

betyclning

på. nationalt,

og rekreativ

gen

indbyrd e s særegne kvalitet

rekreative

oInTåc.1ernes betydning
ikke

for

frednJ-11f,snlal1udvalGct: s ove:r'vcj el tier

landsJ:8.bers

områelers

fredningsplanudvalget

et for

for

sin

klitlandet

overvejeloer,

Thi st ed kommune bem:'3rket3.e,

st iJ.ling

til

anvende1 sen af

1';1an er i kommunen

o

men de er endnu på et

A.t

bC:.g
..·

i gc.ng meel

forberedende

sta-

dium.
I mødet havc:i.e hver
at

udtale

enl::elt

lodsejer

lejliGllccl

sig.
I et den 30 o novembc~c 1972 <::i'lloldt m~HH~,til

ket

s8Jntl:i..cc 10e1['·ej ere

digheder

JnOcae

til

\'<.U·

indlw.ldt

lejligllcd
1.1ødG

til
til

og int ere 888T'cde
ved. 8.ubefaJ.et

at

ae

hvil-,

j.mpli cercdc: myn-·

slu.~_i.vclse,

llavdc~ de

1.ldta1.e siG.

frOTI1S::i1t-telsGaf

erstatninGskrav

oG ur0-

vol ::3 c
blev
hvori

10d;)e~jerl1c

inc1v<.tl"slc·i; ved

lJlev meddelt

det

forventede

meel de CJ.1::el(;0 loc1.::.:ejero.
iii

en ny anbefalet
t:i

~J:-jPUl1)\:t

fJkr:i..1~cl~.;c,
for

I n10det ~)lev indr.;:lct

f OY'i'.cT

forlig

fn j.nc;
;1180.

en række

af

lodsejerne.

2. Frcdnin.C(sbester1f.1elsernes

indholci.

'l~

o:t frednin5en

Preclningsn~,~vnc~t finder,
førce,

r:-~r-d:::md

oG efter

af Danmarks Naturfredningsforeninc;

Naturfrec1l1:lDGsr[-;,det fast sættes

0[;

bør [;ennem-

sålydende

frednil1gsservi···

tut:

"1

t·

Debye;801se skal
ikke

I

de_for

il~ke

være

tilladt

~ Dette

af bestående

driften

gælder

dog

brug n0dvendi~~

by~-

•

l1inc:er~ n[n~ disse
hed af

nævnet til

11,':!Y"-

pflbc{2Xndcl se

forel~.;[;[;o s frooninc:::>-

Goc1.b:-mdcl ~w"

Større

ombYCl1i1Jb af

og tilbjrgning

t:Ll

e}(sistcl'cmdc

nil1gcr

m:."Lligeledes

kun foretages

med

ll'lWl1Gt

o el

by,r;-

s {~odJ-:crJ-'

se.

aner

•

opføre s i umidc1cl tar

eks:L staren_c) o b;)T{!,Yd.n go r • ~rcg:-f1:lng8rOG si tuatioD;3--

D};:al eloE; forinden

plan

2.

bygninger

cllor

andre

sy~:;:)mmcndo indretninger

ri "(l cl S

må ilclcc

ctcd.

ma ikl::c

benyttes

til campingfse

J1rcaJ. erTIe må H:1cc

benyttes

til

op1 ng.splnrls"

1;GlyttCG

til

helJ~C2.f~tning

Arealerne
O ~Jer

do L,er lb.

2G.

n

"J. o Arcc!-lcr-nc
8" ArG al,,; rn

'"1'
J._
.........J...,

0-

:Lkke

m5. ikke ben;]rttes

som motorbc.nc

~r.~

'J~.l

c'ller

nr,

8~ff (]J~tI ..
flyy(~·~

ploc1n~

9

o

BOlJlo.ntn:.iYl{;
8-(;(-;(1uden
i,i

10e

med ous}-:- eller

n

t:'-:'3Jvegctntioll

1:1'-'.
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So:roywcn tilla.uelse

bag den eksisterende

den
til

op-

ejendom

fra søen OG vcjenø
I mødet den 30" november 1972 udtalte lodsejeren,

noveml...cr 1972,
tiJ.Jrcnc.1ecivet
80

Gom
hCL1\~

han hl ev ej OJ.~t b(;kenclt med. Det bI ev
a"l; der også vil

)cv.l;.ne fo:cventes

til· opførel se af nye l'Yt?1inger til

ningsrAdet, bilaG
statniY!{',' for

27~ Lod8~jeren

brug

forlsngte

frccln.i.ncr~r;. (;:[,t(~r de gm2erel1e

t i.1L.l.ll(;;1··

:for 1 andbn.Jget~

Gig tilkendt

el~

re Lnlncc1.i.:rner,

..

29 ..
efter fredningen.
I møCict (len 12, marts 1973 erklærede lodsejeoren, et
han ikke lrmu1e

indgå

på forliG"

Der tilkendes

h-,r

ejeren 4.100 kr. i erstatning.

(1.(r

.-:-!__ ....
~,

•

Lodscjeron hur udtalt,

vende

mod

frofulincen
Ifølge

f:JlcVJ

at han intet finder at ind-

..
de l;yst J.!r/9 1972 e:c e j c'l'1clot1mc:n

solgt

til uddeler Arne Christiansen.

Lodsejeren

har ikke :frcmfJatbemærkninger

til freCi-

nillGcptl.Standen.

Dor ttlkcndes

•

•

ejeren

100

kr.

i ersta-tnine..

VOGter Vandet by or; so:~;n.
------,--~--

Lodoejeren

har ikl~c fremsat bemærkninger

til freu-

ningspåstanden.

24- Et o {!, .3 3 1:1 V C G L c r V [)J'J d. 0 t by () r:
--#-_._--------.---------_._----,,-

Lodocjeren

f)Q

pn
~ ..-

e~clæredc i mødet den 12. marts 197J,

at han ikke kunne indGå på l~orlig ..
:F'r8cll1in;::nll,;:)vTJ.(;t;~1 kOlJ~cl.:·U]; ,'li:

_________

"'__

Der

__

~_ ..,....,. _

tilJrencle::::

__

•.

'··v __

e;iel'(~n

0.800

ln~< i 8X'Gt2:cn:i.De;.
d C':c

30.
niut;e:.rne,
r

scJ.ledes at

der blDndt

u (lv algct

•e

·e

for

af 22. oldobcr

.freC!nine;Sl1.::?vnetved skX'ivelr:c

59/1972)

har

tjørn

29. l:Jarts 19729

i 31:ive inugi vet

et

Vester

Vandet

oe

by

i Skive

besluttet

at stille

i stedet

er foretaget

Stl.ledes at

for

af feriekoloni.

forhandling

udvidelserne

er .. lJandsrct

vejen

må o:rføres

til

kormmme

i bero,

s:Jagfører

h2:e
0[:;

bYGnincer,

tir:cække er de fOrnøW1G
og afholdelse

Kcichsen

der malI em do nuværende

ØD

skod e go d-

bygningcr

oe; lmldc-,

bygninf,er ..

Erichsen

og DUlmarks No.turf:rcdn:Ln8s-

fremsatte

ø.11:3kor
•. Der m:l til

indsende s ot anclroEendc med tilhørende

og plM.cr

be 81\1':1 vel seX"

frcc1ningrm.:'3vnet til godl{ endel se.

I møl..!. o t·1 uon.
-:l

fører

med Skive

lejrskoleophold

Froc1ningfipl Dlludvalget

tid

land:::rctc-

af bygningen1e

en lcortere

)")8nholdsvis

landsretssagfører

:::;(~

nr. 9 l og 12 g

en ombygning af de nuv,crendc

at

sin

af li'()ren.Ln[~c:n

novGJLlber 1972 udtalte

efter

kendel se af,
senere

li'

80[,'11.

der indenfor

faciliteter

jf~.

til

unc1raGende om tilladol

at op:føre en lejl'[jlcOleby.s,l1ing ·pil matr.

til

af

af

byuch'iklincs-

af dctt c frcmsendt

r.J.1hiGl;ed.
kOrrJ1Hlnalråclforelact

Dø:cuohjcalpsdagenc

hjælpsdagene

•

plQl1tes

1971 til

Thi Gt c d·-Hal1.st 'nolm-ec;nen,

I mødet den 30.

•

skal

og elm.

Ved sl;.:rivelse

I.

andet

Eri chsen

sig

']

2 • IDDr-G
I s J.'.))'·73

indforstLwt

nlecl,

at

p18118I'

til

eventu.elle

31.
godkendelse.

Nye bygninger

lægges

mellem

de nuværende

b;rf:--

nin~cr og lmldcvejcn.

9{f.

SO{')1.

c

]'redning:JYlævnct:J

j .

•
ti

1::011k1u:Ji on:

Som dc'!; frcmg{tr c"1..f
oversigtcm
dede Bx-ealel' og e:csto:tninL;Gl'

har

ejerne

på 2.200

om on arealerstcrLnin8'

-e

I skrivelse
get

for

at

opføre

eksi stercude

vilk(lr,

at

et nyt

bY[,'11inc

nævnet

lod [,('j eY'c,

inde;twt

frc-

fOTl:LC med

ln'o

af 3. juli 1973 har byudviklill@)Juclval-

'rbistcd·-IIanstholn-egnen

se til

over

145

meddelt

, 2
nI -

pLl- matT.

otOl't

hus

lodr:;ejerne
til

tilJ.D..del-

erstatn:i.ne

n:c. J.S e Octe:c Vand.et

sunc1.hedsmyndighederne

godl<:cnder

fOl'

by og

vc:mdforsyniYigs-

og afløbsforholdene.

•

I et
ejerne

orlrl<:uret,

skri vel se til
at

det

vil

byg~ori

1973 afholdt

dGn 260 soptcDber
at

de vil

:Lndsende nye tegninger

fre dningsn~vnet.

kunne

godkende

med f01gend~

møde har

det

Fredningsl1.:r,vnet
af

30111

af

i nordsiden

kall~farvG
CJørc

0[;

som vi st

til

1

Godkendte

godlcendt

garagen

placeres

af

;n8.Xo

5 m

lo m.
i sydsiden

og ikke

på t ognin~(~l1.

uden 'fut~l1inGC:J'
vincluor

til1'Cendc~ay

ændrin~er:

zonem:)'11.di{!,heclen

Indkørslen

med be-

zon.emyndigheden

T.i.1bYf;ning mod eyd u.dførE~s i en længde
og ikke

lods-

nwd. sort

tac; og T:10}'}';.cbru:nt bojclsede

c

'.

32.

:ft1rednin~S;Dl1:"8'Vl1et
har go eDeendt , at
i srunme omfrol~

spejdere

de lod8ejere,
holdes

I

'

•e

iaIt

for-

bestemt.

Et kort, nr.

nærv~rcndc

OOD hidtilo

med h-viJ.lceder ild'>:e er indeJ.et forlig,

Gom nodenfor

der udgør

der call1IJere
s af

14617/1970,

vi.sende

321,43 ha ekoklusive

de fredede

søarcnlet,

Drea1er •

er vcclh~ftet

kendelse.

-tt

~hi bo st en1lilO 8:
Ejemcl0Imllcne matro

68 e,

sogn.,
det

38 a Vester

uro

73 b, 74 b og 68 c KJ.j.tllløllc:rhuse,

7 o Vef.rGCT Vcndc·d~ by og

SOg11,

by OG sogn,

•

~ ~1 0ster

Vandet

og sogn, 7G1 73 a, 72,
SOt.'1l,

l

H

by og saVl,

46 Vcst~~:::' V:1.THlot
Vest8T'

\.

Var!B

sogn,

7

fI"

llY

8 b,

e

d,8

c,

8 i, 8 g, 8 h, 8 a, 9 b, 12 h, 7 a, 15 a, 13 f , 13 11, 12 v,

det

ne

by oG

fW{;ll

fredoG

~30JJ1

ovenfor

b(~stemt

Vandet

1;bo :nr" 2~ IJe r10 r KO:::gf
Lb .. nr ..
1~
b.

nr.

lbo

nr~

...

")
.)

Jytte og 1~:J.J

4:

S'L;;)

,-

? :

500

:1:0 I' L (~Ylr.1S11
Il c

t 8n

I.12.:1:'t h:i..n u s Krot'h

Eaa;:;Clli.;8lJ

by

oE; 1)8. de :i. kendcl-

som nedonfor beGtemt~

J~b. nro l: Oluf Chri sti8ns€::n

e:

1. e V:;1_~1fJ,

74 a og 69 ". Kl:i. tm011 c:rlm.f:le,

Nystrupgao.rd,

"\[2.11-

V<:u.'ldct

V(~lYJclct sOGn,

34- a, 9 n, 12 b, 24 a, 33 b, 9 1 oe; 12 g Vester

.)

by or;

VCGtel'

It- i øster

SOer1,

Vester'

by oG sO[,.I":1.1, 1 b Kl:Ltn~011crhtU:ie,

Vandet

Vrllclct

lrr'o

o kr.
2.000

kr.
o kro

33 ..
1b., nr. 6: Ivar Dra~Gbæk m. fl. (ca.40 lodsejere)

20500 kr.

1Jb., nr" " : InGeborg Chri stenr.::en

nr ..8: Svend 1',1ikkel
sen Dragsbæk

JJb.

300 kr.
500

Lb ..nr~ 9 : Svend HikkeJ.sen Dracsbæk
T,h
.............

"

nr

~ ....

lr·!
, ••

-G _,-

Lb" nrcll:

Hun (».:['

Er1va.Y'(1 :r pn

"Aage Ny

f:ltI'"U.p

111'-

el:~: .E

l·b. n:r"l~.:

. HOT'cluntoft

18.800 kr.
7,,700 kr.

4.400

!',T:i.elsGl1.

vi

l,be

o }:::r.

•

:L. 2 o o J.: T' ..

Schwenscn.

26.000 kr.

GU..
D.nar ViGgo Cllri stensen JJy1)dahl

vi

I·

J.mge

n1'o17: VestGT

)~b .. n1'.18:

kr.

':.f.lhi:::rtecl l{omr.rcmo

lb.nr. 26)

Lb•. nr.lG:

}Cl"" •

2.800 kr •

:ip.Y1

Lb" nr.12 : Albert Andersen
l~b"

20.000 kr.

rf!.

og øster Vc-..Lnc1etmenighedsråd
S1\ o..arup

~.ooo

}rrcderik Emil Al1(lcrsen

Lb .. n 1'-.. 19 : Carl

Emil

Sø1'on08n

Ilb. 111'.20:Co.rl

Erik

Kou

(An'le

Chri sti

kr.

4 .100 1~1'.

100 1::1'.

ansen)

100 kr ..

Lb ..nr.21: Ellen Irene Guld

1.100 Ir·....
Lol

1,11e nr~23:

Kristian

JØrec:D~)en

•

6.800 Jc~ •
~oo kro

Lb ..nr.,;25:Tove og ~:horkild
Lb. nr.26:
"

Hansen

2.200 kr.

l ..og 2 ..Thislea. trop op; flok under

I

SchwcYloelJ

:.--::.=:::.:::=:-=:-,;======::::=

PN'"

=..:.:.-==

34~

8, 9, lo,

12, 15, 17, 20, 22, 24, 25 og 26 forrentes

lo~~ ctrlig

fra

don 12. maX't~; 1973 til

Erstatningern8

til

aJ:lv.iml:Lngsd;::.toon.

lodsejerne

14, lGt 18, 19, 21 og 23 forrontes

med

løbe

fra

nr.

11, 13,

l,

kendeIsens

dato,

til

., ,..f

1./,o

satto

diskonto,

der

Endvidere

•e
e

ninC;Dbeløbene

{!,

:3

-~J-

af-'

ikke

til

!l.

e
,;

[1:1'ho1:l0s Illed

om

8T

:fromoat

unde'l

do cmført

Kendelsen
domJne •

Viggo

~l-af

Vi bOTe

a:Lll.;

::;konlTln;m.8

otat sknosen.

X'ettighedshavcY'e
udbetale

dato.

ikke.

ErD-Latningcrno

°

på kendelscns

tilJ.mgr::;os AaGe :r~ystrup og Gunnar

:forronto,s

Da. der

•

er gældende

vil

G

(3

kY'[).v· fra

l.Jant-

i or::;to.tninCC1'1., v.il

oller

<'1ndre

donne

v=:re at

j ero.

være

at

tinGlysc

på c1e uD:f0rte

ejon-·

35.

Denne
af

kendelse

er

naturfrednineslovens

eens

lb.nr.

Vester

l,

rørende
ning,

4

Odense,

rørende

for

lb.m'.

øster

af

19 og 23,

11, nu afdøde

vej r ø r e n d e h e n h o l d C-l./ i ~i

9

og ffiatr.nr.

e

e

i det

[;1 Cl

t~,. 11l'.

vUJsentlige

!Ged påstand.e
side.; er

fr'edn:lngens

nordøstlige

oe matr'. nr.

15

bl.a.

s 8ydskel

§:.'

undRf'. deltneel.se

Det

Vester

by og soen

f r e d n i n e; •

'1

23) er

De t

V Cl n d

det

(lb.nr.

sa:nme.::~teds

p6 nedadskrjnende

OverfredningS(lævnct
frednine;snwvnets

kendelse

har

natur
på ll1atr'.nr.

rne[;0t
l

fredog frcd-

tæt

l~) .~,

vl~d bebyggpl-

som et' undlaget

2 'I f~, s a en mc s t c d s

terræn

med enkelte

1'or van--

klitdirektorat

18)

herefter

mod vest

d0fl 24. september

bYGningerne

(lb.nr.

i

fredn:LrlgcJl.

r'epr'æ:JC:"lltdntc.r'

19) U.8[;81'

13.l1d-

arealet

kommunevejen
af

tidligere

f l~e d e d e a r"e a l a f ma t r . nr'.

en græsmark

Fra

om, at

be~igtiBelse

at

og s o gn

by og sagn,

frednin~splanudvaIGot,

konstateredes,

§:.,

Van0et

af

for'

co t b j'

rd.f:ltand

samt

Vandet

J(/;r'conSetl,

l(l~.

nedlagt

de ankende

kommune,

ninr;;:mævnet.
Den på matr.nr.

•

af

Thisted

Vandet

V e s t ,'O r

afgr'ænset

Naturfredningsforenine,

ningsrådet,

og

fredningsnævnet.

afholdt

Ve,:,t er'

ved-

lu,

lb.nr.

Landboforeninger

[flod .syd lldLagcs

OvorfredningsnævneL
marks

EJ a,

som for'

hjønle

ved-

Aage Nysti~UP,

nr.

S(.0r'ensen

l 5 ~,

~,

K. Skaa-

og ror

12 ~, 24 ~ og 33 ~, Vester

~l

bofor'C'llinp;ernes

ltH/1

ma tr.

E.

S2-

mutr.nr.38

advokat

direktøJ'

danske

Carl

nemlig

og K~j Haagensen;

Vang sogn,

vedrør'ende

gårdejerne

6 ejere,

by og sogn,

De samvirkende

i medfør

vedrør~nde

3, Jytte

Vandet

Dybdahl,

samt

af

Kristiansen,

l ~.' Nystrupgård,

V. Chr.

by og soen

l,

anket

lb.nr.

lb.nr.

matr.nr.

gå rd ej er

Oluf

by og sogn,

matr.nr.

overfredningsnævnet

§ 25 samt

fisker

Vandet

forelagt

fr'3.
(]. b . !H'

•

.

vedto.get

at

f3tcl.clfæt,te

ændringer:

'e
De af
det

areal

ntngel~nc
Carl

E.

af

fredl1ingsr.ævnc-'t

Sørensen,
Det

det,

·at

S8S

som af

15 !' Vester

matr.nr.

liGGer

-

CCl.

0,9

udtages

bemærkes,

fredningen

fasL}attc-;

i

at
det

lundboforeniGgernc

Vandet

ha - tilhørende
af
et

grænser

godkendes,

by og soen,

19,

lb.m'.

do;!, at

hvorpå

by[-

e;C:cdejer'

fredningen.
medlem

øf3Lljee

af

over·f'/~ed{Jing.s;w:vnet

hjtt>r:18 i det

p~st~et.

hele

[lar'

fun-

kUDrl'2 begræll-

36.

Den i fredningsnævnet
(e;en~ivet ovenfor) tiltrædes

pkt. 9. Ordene "uden de påtaleberettigedes
til "1Jdf-;nfredningsnævnet.s
godkendelse".

TiL~Jtutte~ls
kendelse1l
ændres
dere undtage3

s kendelse indeholdte
servitut
med følgende ændringer:

eksisterende

haver

godEndvi-

fra bepJa.ntnln[~sfcl'b1)dcL.

T :i.l._~_er
vi tu tt_er~,?_.pk
t :....-l:-~.. Orden e "de pflta 1 e be l'ett iged e" æn dr'
es
til "ff'(,;dnine;smyndif;hederne".

e

e

T~.LJ3~~t~j::'~!0_pk ~_:_-.l-'-:l.. Bestem-nelsen
sejlads kun må finde sLed med fartøjpr,
en maskindrevet

hastighed

Q·ndrcs således, a t r::otorsom højst kan præstere

S knob.

på

.L~ ...Q.r_:-.-..:.\,

mat.r.nr. 38 §!;., Veste!' Vandet by og sogn.
skal ikke være til hinder for grovning af sejlrende
anledni..ne;af det af ejeren udøvede erllvervsfiskEH'i

Fr'edr1j.ngen
tjl b3dc i
pa ejendommen.

b,b..:.n~--:..-l.J.
ma tr. rll~. II 1.; 0s ler Vandet
by og sogn.
Det er ti 1k (ndegivet ejeren, at en ombygning
til beboelse af det nuvæcend0
hønsebus ikke kan tiltrædes,
hvorimod fredningen ikke skal være
til hinder for en udvid8t udnyttelse
inden for den bestående ho-

•

vedbebycgelse.

Viborg

amtsråd

har herefter

ved skrivelse

af 9. !le

vember 1976 i henhold til by- og landzoneloven
tilladt en - også
af fredningsnævnet
tilladt - ombygning af laden til beboelse og
garage,

alt indenfor

den gamle

bygningsramme.

III. Erstatnj:.ng.
Ovcl'fredrd.DGsnævnet

llar kunnet

tiltræde

såvel

det af

fredningsnævnet
anvendte erslatnlngsniveau
som de rorudsætningar,
nævnet har lagt til gf'und i de enkel te sager', herunder med hen-

syn til skovbyggelini ens forlqJb. Der fremsattes herefter tilbL:d
til de ank(mdc om ersLatnin[';er svarende til de af fredn.ingsnc::;;vllc

,
)

tilkendte

beløb,

dOG s&12~os

ejer' Car'l S. Srl,renser.,1.100
4.100

kr. - under

hensyn

at ~er blev tilbudt
kr. lnlllOre - 3.000

tjl det fra fredninGen

lb.nr.
V.T. i

19, ctrd-

.;.:tccett'or

undtagne

areal.

37.

Lb.nr.
de øvrige

'j

har

5 ankende

herefter

fastsat

3 accepterede

ved

overfredningsnævnets

beGærede

meden~

Taksationskommissionen

l. august
1975 og 12. marts
1976
dis~3e 5 ejendomme t.il samme belØb som

kendelser

erstatningerne

taksation.

tilbud,

af

for'

tilbudt.

~oo kr.

Overfrednin~snævn0t

har

tilkendt

i sagsomkostninger,

s~ledes

lb.nr.

at

der

11 og 16 hver

til

hver

ydec

ialt

ca.

ialt

1. 300 kr.

Samtlige

,4t.

--

Et
hvortil

beløb

kor l udvisend~

kommer det

vedhæftet

er

til

nærværende

det

kl'eds

den

Vandet
e;ende

O[J;

by og sogn
17,

Vester
(lb.nr.
bene

by

(lb.nr.

0[J;

l og 3) samt
til

lb.nr.

ejclldomr:Je

hør'cnde

fOl'

Viboq~

af"ar;te

amts

k8ndelf;(-;

stadfæste;~

soen

19),

)

kl!.

er

fr'edni.n[',s·-

det

Qf

foranstå.ende

matr.nr.

15

i [redr0:~r;sse('vituttcrr~.:?_~

vedl'ørende

<:l,

pkt.

~_Q.ke~~~_ej~0.~_?~l!.0_~_
ma.tr'.nr.

og matr.nr.

~st~!ni.r~;en

nordlige

l,

4
til

øster

11.>.nr.

Vandet

by og

Vester
1'11;.1.-

V'.':S tE' l'

9,
38

ij

sogn

19 og gJ.'~!:o~tnin.B.~l?_eJ:.0

11 og 16.
Udskrlftcns

rigtighed

be~ftes.

r-

flf-/~

Jørgen Fisker

Ir'

s(~C.ireal,

om fredn:i..ng

Ined de af

rfy,-,

.•

3~o ha,

e s t e m m e s:

fr'edninJ,;s{:i.r:.a::n,sE'!~vedr~ør~ende

i bestemmelser

Vandet

b

1971

sø merl ome;.Lvelser'

Vandet
16

18. december
i

udgør

kendelse.

fredningsnævnet

ændringer

fredcde,der

de fredede

T h i

Den af

udbetalt.

,

FREDNINGSNÆVNET>

Kendelse

afsagt den 18. december

af fredningsnævnet

for Viborg

1973 i sag nr.

amts nordlige

er
CITERET

FULDT UD I OFN K. AF 19/4 1977

39/1970

fredningskreds

02434.01

DISPENSA.TIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02434.01
Dispensationer

i perioden:

24-06-1982 - 18-11-2005

'I 2 J U LI 198t

Udskrift
af
forhandlingsprotokollen

Den
nordlige

I

for fredningsnævnet

24. juni 1982
fredningskreds

amtsrådsvalgt

fredningsnævnet

møde på nedennævnte

Mødt var formanden,
merne.

holdt

for Viborg amts nordlige fredningskreds.

for Viborg

amts

ejendom.

dommer Knud S. Lund. Nykøbing Mors, og medlem-

medlem Johan Mikkelsen.

Hurup.

og Peder Fink,

Thisted.

Der foretoges:

F 53/1982
jfr. F 61/80, F241/78,
F 3/78, F180/75 og F 39/70.
Sag nr.

,

Sag vedr. dispensation fra overfredningsnævnets kendelse i sag
nr. 2216/73 om fredning af arealerne
ved V.Vandet sø med omgivelser, for
Thorkild Hansen, Klitmøllervej 65,
ø. Vandet, til opførelse af skur på
matr. nr. 18 e ø. Vandet By, Vandet.

Der fremlagdes:
l. Skrivelse af 29. april 1982 fra Thisted kommune med bi1ag.,
2. Skrivelse af 19. maj 1982 fra Danm~rks Naturfredningsforening.
For Viborg amtsråd, teknisk forvaltning, fredningskontoret, mødte landinspektør M. Dickenson.
For Thisted kommune mødte ingeniør O.B. Olesen.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for Thy
mødte skovrider P. Skarregaard.
Lodsejeren, Thorkild Hansen var til stede. Han oplyste, at de
ønskede skur på 7,5 x 2,2 m primært tænkes benyttet som brændeskur,
men også til opstaldning for vinterperioden af 2 ponies og til indretning for dværghøns og kaniner.
Fredningsnævnet vedtog enstemmigt at nægte dispensation fra
overfredningsnævnets kendelse i sag 2216/73 om fredning af arealer
ved V.Vandet sø med omgivelser til opførelse af brændeskur.

/. {?,w=

V

.J

•

•
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens ~ 5P, indbringes
for overfredningsnævnet, Am91iegade7, 1256 Københ~vn K, af bl.B.
den, der ~ar begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige
myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede.
Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Knud S. Lund.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amts
nOrdlig~~kredS'

•Knud S. Lund.

,

den 6. juli 1982.

REG. HR.
Udskrift
af
forhandlingsprotokollen

for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

8. marts 19"34

Den
nordlige

fredningskreds

Mødt var formanden,
merne. amtsrådsvalgt

møde på

holdt

fredningsnævnet

for Viborg amts

Thisted. Ri1dhus.

:nK~~~~~

dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors, og medlem-

medlem Johan Mikkelsen,

Hurup,

og Peder Fink,

Jannerup.

Der foretages:

F 17/1984

Sag nr.

d

e

•e

,...,

.

Sa~ vedr. dsipensation frq overfredningsnævnets kendelse af 19.
qpril 1977 i sag nI' ~?16/77 om
fredning af Vester Vandet sø, for
~hy Højspændingsværk, til transformerstation pA matr. nr. 7 a
Vester Vandet •

Der fremlagdes:
l. Skrivelse af lo. februar 1984 fra ~hy Højspændinv.sværk
med bilag.
For Viborg amtskommune, tGknisk forvaltnin~, frednin~skontoret mød.te cand. scient. Ole Olesen.
For Thisted kommune mødte ingeniør O.B. Olesen.
For Danmarks Naturfredningsforenin~s lokalkomit~ for Thy
mødte skovrider P. Skarregaard.
Ingeniør O.B. Olesen bemærkede, at det ikke sikkert fremgår af det fremlagte, hvorvidt transformerstationen vil blive placeret indenfor det fredede omrAde, eller netop uden for dette.
Fredningsnævnet meddelte enstemmigt dispensation fra overfredningsnævnets kendelse til placering af den omhandlede transformerstation som angivet på de fremlagte bilag, såfremt placering måtte
være indenfor fredningen.

· 2.

Afgørelsen kqn efter naturfredningslovens ~ 58 indbringes
for overfredningsnævnet, Am~lieg~de 7, 1256 København K, qf bl.a.
den, der har begæret fredninE3nævnets afgørelse, og forskellige
myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede.
En tilladelse k~n ikke udnyttes før udløbet ~f klagefristen.
E~ kla~e iværksat, k~n tilladelsen ikke udnyttc3, ncdmindre den
opretholdes af overfredningsnævnet.
Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Knud S. Lund.

Udskriftens rigtighed bekræftes,
Fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige

IT:eW0

redS
t den 16.3.84

~

Lund.

REG. NR. :l r~y" ()( ()
Udskrift
forhandlingsprotokollen

Modtaget' fredn'nr.r8et.,..,.,~",,!'1

.I""

af
16
fOO},
for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

Kopi til orientering
Originalskrivelsen lagt

Den
nordlige

28. juni 1984
fredningskreds

amtsrådsvalgt

fredningsnævnet

for'Viborg

til.

J,

Z R3 '.

amts

rådhuset i Thisted.

møde på ~

Mødt var formanden,
merne,

holdt

..

dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors, og medlem-

medlem Johan Mikkelsen,

Hurup,

og det kommunalvalgte

medlem, Peder Fink, Jannerup.

Der foretoges:
Sag nr.

F 82/1984

sag vedr. dispensation fra naturfredningslovens § 47, stk 1, §47a
og overfredningsnævnets kendelse
af 19. april 1977 om fredning af
V. Vandet sø, fo r Arne Dybdah1,
Tandrupvej 2, V. Vandet, v/ Thy
Høj spændingsv,ærk , til opsætning af
transformerstation på matr. nr. 8 a
V. Vandet.

Der fremlagdes:
1. Skrivelse af 28. juni 1984 med bilag fra Thisted kommune.
For Viborg amtskommune, fredningskontoret mødte cand.
scient. Ole Olesen.
For Thisted kommune mødte ingeniør Ole Bachmann Olesen.
Fredningsnævnet meddelte dispensation fra natufredningslovens § 47, stk 1, § 47a og overfredningsnævnets kendelse af 19.
april 1977 om fredning af V. Vandet sø til opførelse af den ansøgte
transformerstation.

tt

Til19delsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år fra dato.
Afgørelsen kan efter naturfrednin~slovens
~ 58 indbringes
for overfredningsnævnet,
Am~liegade ?, l2S6 København K, 9f bl.g.
den, der tar begæret frednin~snævnets afgørelse, Of. forskellige
myndie:r.eder.
Kl~gefristen er 4 l1~er fr~ den dag-, afFørelsen er meddelt
den p~~lnp~de klageberetti~ede.
En tilladelse k~n ikke udnyttes før udløbet ~f klg~efristen. Er klage iværks~t, ~{l:.:m til1~de1sen ikke 'ldI"':,.·tt-es,
mer:'lrnindre
nen
opret~oldes af overfredninf,sr.ævnet.
Sl:iE'en
sluttet.
r':odet'tævet.
Kr.ud S. Lund.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige fredningskreds, den 11. juli 1984

l'

~s

"

({ir IIf»1JIII

Til fredningsregisteret
til orientering

æ 7j?-- .".g~-O- ./
C

fWV\

forhandlingsprotokollen

Den
nordlige

•

Udskrift

2 9 JULI 19~5

af

for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

15. juli 1985
fredningskreds

holdt

møde på .~~

fredningsnævnet
.. ~x

for Viborg amts

dommerkontoret

i

Nykøbing Mors.
Mødt var formanden,

dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors, UA!X'JtiIb

~iCØ~n~UriUWktio~~ua

Der foretages:
Sag nr.

F 64/1985

Sag vedr. dispensation fra kendelse
af 18.12.1973 om fredning af V. Yandet sø, for Pinn Christensen, Vandetvej 13, V. Vandet, til opførelse
af garage og fyrrum på matr. nr.
13 h V. Vandet By.

Der fremlagdes:
1. Skrivelse af 18. juni 1985 fra Thisted kommune med deri
nævnte bilag.
Formanden bemærkede, at han har foretaget besigtigelse af
ejendommen og herunder konstateret, at den omhandlede garage vil
komme til at ligge meget lavt i forhold til huset og den forbipasserende kommunevej.
Efter telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem,
Johan Mikkelsen, Hurup, og det kommunevalgte medlem, Peder Fink,
Hundborg, meddelte fredningsnæYnet i medfør af naturfredningslovens
§ 34 dispensation fra fredningen af V.Vandet sø med omgivelser til
opførelse af den ansøgte garage i overensstemmelse med det fremsendte projekt og med farve- og materialevalg som oplyst.

Tilladelsen bortfalder, sltred den ikke er uclD7ttet inden
5 Ir fra dato.
Afgørelsen kan efter naturtredn1ngsloveu § 58 indbringes
for overfredn1np1U891let,
A.liepd.
7, 1256 XøbenbamX, at bl.a.
elen, der bar bepret tredDinpDønets afserelsth og forskellise
J01ld1lbeder.
nagefnsten
er ,.. user tre den dag, afgørelsen er meddelt
den plpldende klageberettipde.
EDtilladelse kan ikke u~tas
tør udløbet at klagetri8ten. Er klase i V1B1icsat,
kan tilladelsen ikke udn7tte., medmindreden
opretholdes af overfredniqplUlnlet.
Sasen sluttet.
Mødethevet.
XDu4

s.

Lund.

Udskrifteu rigtiBbed bekrlBfte••
lfredningsDM1letfor Viborg a.t.
norcl11p tredD1ngskred., den 25. juli 1985

Udskrift
af
forhandlingsprotokollen

Den

for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningsk.reds.

25. april 1988

holdt fredningsnævnet

for Viborg amts

nordlige fredningskreds møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors, og medlem-

Viggo Poulsen,
Thisted, og kommunal valgt medlem, Peder Fink, Hundborg.

merne, amtsrådsvalgt medlem J<9{bt~Jot~*~.x~x

Der foretoges:
Sag nr.
F 14/1988

Sag vedr. dispensation fra naturfredningslovens § 34 (fredningen af V. Vandet Kirke og V. Vandet Sø-fredningen)
for Arkitekterne, Gammeltorp 2, Thisted,
til opførelse af garage og udhus til forpagterbolig p~ matr. nr. 9 b V. Vandet by,
V. Vandet.

Der fremlagdes:
l) Skrivelse af 5. februar 1988 fra Thisted kommune, teknisk forvaltning, med bilag.
2) Skrivelse af 19. februar 1988 fra Arkitekterne, Gammeltorp 2,
Thisted, med bilag.
For Viborg amtsråd mødte landinspe~tør Kaare Jørgensen.
Repræsentanter for V. og ø. Vandet - Skinnerup menighedsråd
var mødt ved arkitekt Ib Lydholm.
Der foretoges besigtigelse.
Sagen blev drøftet og fredningsnævnet meddelte herefter ~nstemmigt dispensation i h.t. naturfredningslovens § 34 til opførelse af garage
og udhus til forpagterboligen som ansøgt p~ betingelse af, at bygningerne
kommer til at fremstå i diskrete jordfarver.
Miljøministeriet
__ _

Skov- og Naturstyr~ls~Y'

j.nr. F.

111,( - 3 '"'

e

Tilladelsen bortfalder. sAfremt den ikke er udnyttet Inden 5
Ar fra dato.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15. 2970 Hørsholm, af bl.a. den, der
har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder. "
Klagefristen er 4 uger fra den dag. afgørelsen er meddelt den
p!gældende klageberettigede.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat. kan tilladelsen ikke udnyttes. medmindre den opretholdes af-fredningsnævnet.
Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Knud S. Lund.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige fredningskreds. den 4 r;:'.~!-,

,

Knud S. lund.

{11A

I~'

~4ro4.0t

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

•

26 OKT, '19YL

Udskrift
af
fo~handlingsprot9kollen
for fredningsnævnet
for Viborg amt.

Den 10. oktober
Vester Vandet

1995 holdt

fredningsnævnet

for Viborg

amt møde i

Mødt var formanden,
dommer Knud S. Lund, Thisted,
og
merne,
amtsrådsvalgte
medlem Aage Koch-Jensen, Tindbæk,
kommunalvalgte medlem Poul Bojer, Snedsted.

e

medlemog det

Der foretoges :
Sag nr. VaF 33/95
Ansøgning
om tilladelse til etablering af trappe/sti til Vandet
sø på matr. nr. 8 g, V. Vandet by, Vandet sogn,
omfattet
af
O.F.N.K.
af 19. april 1977 vedrørende fredning af V. Vandet
sø
med omgivelser.
Der fremlagdes:
1. Skrivelse af 23. august
valtning, med bilag.

1995 fra Thisted

For Viborg amt, Naturforvaltningskontoret,
Jette Vindum.

kommune,

Teknisk

for-

mødte Kim Stadsvold

For Danmarks Naturfredningsforening,
lokal komiteen
Hanstholm kommuner, mødte Søren Telling.

i Thisted

og

og

Kim Stadsvold oplyste, at amtet endnu ikke har fået stedet, hvor
trappen ønskes placeret, undersøgt af en biolog.
Per

e

A

o

Rasmussen,

\:t \ \

Viborg amt, Naturforvaltningskontoret,

I \~ - QC3>Cø

har efter-

følgende
telefonisk oplyst, at han nu har foretaget de biologiske undersøgelser
på stedet, og at han ingen
indvendinger
har
imod den omhandlede trappe.
Sagen

drøftedes.

Fredningsnævnet
meddelte
herefter
enstemmigt
tilladelse
henhold
til naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1, til
ansøgte etablering af trappe til søen.

•

i

den

Tilladelsen
bortfalder,
hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter,
at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på
hinanden følgende år.
Afgørelsen
kan efter naturbeskyttelseslovens
kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet
af blandt andet den, der har begæret
fredningsnævnets
afgørelse, og forskellige myndigheder.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet
for Viborg
gade 6, 7900 Nykøbing Mors, der sørger for videresendeIse
gen til Naturklagenævnet.
Klagefristen
er 4 uger fra den dag, afgørelsen
gældende klageberettigede.

er meddelt

amt, Nyaf kla-

den på-

En tilladelse
må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
klage
iværksat, må tilladelsen
ikke udnyttes, medmindre den
retholdes af Naturklagenævnet.

Sagen
Mødet

sluttet.
hævet.

Knud S. Lund,
formand.

2 {) 01\T.1995

Er
op-

MOdtaget l

.skovog Naturst'/relsl:l!'l
Udskrift
af
forhandlingsprotokollen
for fredningsnævnet
for Viborg amt.

Den

16. april

amt møde

på

til opstilling af tørklosetkabine
Ansøgning
om tilladelse
matr.
nr. 57, V. Vandet by, V. Vandet, omfattet af O.F.N.K.
19. april 1977 vedrørende fredning af V. Vandet sø.

på
af

dommerkontoret

199B holdt f.reulI.i.nysnævnetfor Viborg
i Thisted.

Mødt var formanden,

dommer

Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

•

Sag nr. VaF 16/96

Der fremlagdes:
1. ·Skrivelse

ningskontoret,

•

af 15. marts
med bilag.

1996 fra Viborg

amt,

Naturforvalt-

Sagen
har telefonisk været drøftet med det amtsråds valgte medlem
Aage
Koch-Jensen,
Tindbæk,
og det kommunal valgte
medlem
Poul
Bojer, Snedsted.
Fredningsnævnet
meddelte herefter enstemmigt
tilladelse i henhold til naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1, til opstilling
af
tørklosetkabine
i en ~~eårig periode som ansøgt.
Tilladelsen
bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter,
at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på
hinanden følgende år.

e Skov- og Naturstyrelsen
Miljø· og Energiministeriet

J.nr. SN 1996 -

Akt.

nr. \

\2 \ \ jl?J

-000'1
I

~

tt

Afgørelsen
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, Nygade 6, 7900 Nykøbing Mors, der sørger for videresendeIse
af klagen til Naturklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen
gældende klageberettigede.

er meddelt

den på-

En tilladelse
må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
klage
iværksat, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
retholdes af Naturklagenævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Knud S. Lund,
formand .

•

Er
op-

MOdtaget I

Skov- og Naturstyrsisen

Udskrift

:' 11

af

•

/

,'1
L"")'

iJ'-;"i:

forhandlingsprotokollen
for fredningsnævnet
for Viborg amt.

Den 23. april
dommerkontoret

1996 holdt fredningsnævnet
i Thisted.

amt møde

på

om tilladelse
til oprensning af eksisterende
sø
matr. nr. 1 d Nystrup, Vang, omfattet af O.F.N.K.

på

Mødt var formanden,

dommer

for Viborg

Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:
Sag nr. VaF 14/96
Ansøgning
ejendommen
19. april

1977 vedrørende

fredning

af V. Vandet

af

sø.

Der fremlagdes:
1. Skrivelse

af 28. marts
med bilag.

kontoret,
Sagen

tt

har telefonisk

Aage Koch-Jensen,
jer, Snedsted.
Fredningsnævnet

været drøftet

Tindbæk,

meddelte

turbeskyttelseslovens
ansøgt.
Tilladelsen
ter,

at

bortfalder,

følgende

Miljø- og Energiministeriet

Skov- og Naturso/relsen

eJ.nr. nr.

§

SN 1996 -/.1ll/ /3-

Akt.

•J
.'

ccc1

år.

amt, Naturforvaltnings-

med det amtsrådsvalgte

og det kommunalvalgte

enstemmigt

den er meddelt,

hinanden

1996 fra Viborg

tilladelse

medlem

medlem,

Poul Bo-

i henhold

til na-

50, stk. 1, til oprensning

hvis den ikke er udnyttet

af søen

som

inden 3 år ef-

eller ikke har været udnyttet

i tre

på

)99~
rJ

b

Afgørelsen

kan efter naturbeskyttelseslavens

kapitel

12 indbrin-

ges for Naturklagenævnet
af blandt andet den, der har
fredningsnævnets
afgørelse, og forskellige myndigheder.
Klage

indgives

skriftligt

til Fredningsnævnet

gade 6, 7900 Nykøbing Mors,
gen til Naturklagenævnet.

der sørger

for Viborg

amt, Ny-

for videresendeIse

af kla-

Klagefristen
er 4 uger fra den dag, afgørelsen
gældende klageberettigede
.
En

•

tilladelse

•

må ikke udnyttes

klage
iværksat, må tilladelsen
retholdes af Naturklagenævnet
.

Sagen
Mødet

sluttet.
hævet.

Knud S. Lund,
formand.

··6(J-Hu-t'-

'.:Jdskriftens riatiahed bekræftes.

';t%

7(,

begæret

før udløbet
ikke udnyttes,

er meddelt

den på-

af klagefristen.
medmindre

den

Er
op-

MOdtaget'

Skov- og Naturstyte1sen

1 9 AUG. 1997
Udskrift
af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den ll. august 1997 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.
Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og det amtsrådsvalgte medlem Aage KochJensen, Tindbæk.

REb. NR. )'-\ ~ l-\

Der foretoges:
•

Sag nr. VaF

. () \.

17/97

Ansøgning om tilladelse til om- og tilbygning, nedrivning af udhus og carport på matr. nr.
13 f, V. Vandet by, V. Vandet omfattet afD.F.N.K. af 19. april 1977 vedrørende V. Vandet sø.
Der fremlagdes:
l Skrivelse af30. juni 1997 fra Thisted kommune, Teknisk forvaltning, med bilag.
2. Skrivelse af 25. juli 1997 fra Danmarks Naturfredningsforening,
ingen bemærkninger har til det ansøgte.
'

hvoraf fremgår, at foreningen

Der foretoges besigtigelse.

•

Sagen har efterfølgende telefonisk været drøftet med det kommunalvalgte medlem Poul Bojer,
Snedsted.
Fredningsnævnet meddeler enstemmigt tilladelse til om- og tilbygningen som ansøgt.
Afgørelsen 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.
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En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af k1agefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturk1agenævnet.
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Udskrift
af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 24. november 1997 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.
Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.
Der foretoges:
Sag nr. VaF 34/97

•

Ansøgning om tilladelse til udskiftning af læhegn nr. 117 hos lodsejer nr. 67 beliggende på
matr. nr. 1 a Nystrupgårde, Vang, omfattet afO.F.N.K. af 19. april 1977 vedrørende fredning
af Vester Vandet Sø og omgivelser.

Der fremlagdes:
l Skrivelse af 5. november 1997 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.
Sagen har telefonisk været drøftet med det arntsrådsva1gte medlem Aage Koch-Jensen, Bjerringbro,
og det kommunaIva1gte medlem Poul Bojer, Snedsted, hvorefter fredningsnævnet meddelte tilladelse
til den ansøgte udskiftning af læhegn.
Afgørelsen 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 afklagen til Naturklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.
En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.
Sagen sluttet.
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Udskrift
af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 6. maj 1998 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.
Mødt var formanden., dommer Knud S. Lund, Thisted.
Der foretoges:
Sag nr. VaF

•

Ansøgning
Vandet.

13/97
om tilladelse til ny- og ombygning

af bolig på matr. nr. 4 i,

ø.

Vandet by,

ø.

Der fremlagdes:
2. Skrivelse af 24. marts 1998 fra lodsejeren Kaj Haagensen, med bilag (nye tegninger).
Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin, Thisted, og det
kornmunalvalgte medlem Bjarne Holm, Thisted, meddelte fredningsnævnet tilladelse til ny- og
ombygningen i overensstemmelse med de reviderede tegninger og på betingelse af at ydermurene
skal være pudsede og hvide.
Afgørelsen 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 videresendelse af klagen til Naturklagenævnet.
Klagefiisten er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende k1ageberettigede.
En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.
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Udskrift
af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt
Den ll. januar 1999 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.
Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.
Der foretoges:
Sag nr. VaF 53/98
Ansøgning om tilladelse til opførelse af maskinhus på matr. nr. 8 a Vandet by, V. Vandet,
omfattet af fredningen af V. Vandet sø med omgivelser.
•

Der fremlagdes:
l.

Skrivelse af 9. december 1998 fra Thisted kommune, med bilag.

2. Skrivelse af 14. december 1998 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.
3. Skrivelse af 15. januar 1999 fra Danmarks Naturnedningsforening.
4. Skrivelse af 15. januar fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.
Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin, Thisted, og det
kommunalvalgte medlem Bjarne Holm, Thisted, meddelte fredningsnævnet tilladelse til opførelse af
maskinhus som ansøgt.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.
Klage indgives skriftligt til Frdningsnævnet 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 klageberertigede.
En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.
Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Knud S. Lund,
formand.

Udsl(riftens rigtighed bekræftes.
Fretlnlngsl1G8Vnet for Viborg amt.
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Den 19. april 1999 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret iThisted.
Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.
Der foretoges:
Sag nr. VaF 11/99

•

Ansøgning om tiUadelse til opførelse af garage på matr. nr. 13 f, V. Vandet by, V. Vandet,
omfattet af O.F.N.K. af 19.04.1977vedrørende V. Vandet sø.
Der fremlagdes:
1. Skrivelse af26. marts 1999 fra Thisted kommune, Teknisk forvaltning, med bilag.
Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin, Thisted, og det
kommunalvalgte medlem Bjarne Holm, Thisted, meddelte fredningsnævnet tilladelse til opførelse af
garage som ansøgt.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

•

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder .
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt,
sørger for videreseo.delse af klagen til Naturklagenævnet.

Skovgade 30, 7700 Thisted, der

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.
En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.
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rvtødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.
Der foretoges:
Sag nr. VaF 23/99

Ansøgning om tilladelse til anvendelse af arbejdsskur
sø~omfattet af O.F.N.K. af 19.4.1977.

til brug for natorvejledning ved Vandet

Der fremlagde s:
1. Skrivelse af 2. juni 1999 fra Skov- og Naturstyreisen, Thy Statsskovdistrikt, med bilag.
2. Skrivelse af8. juli 1999 fra Danmarks Naturfredningsforening.
Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsva1gte medlem Harry Hjaltelin, Thisted, og det
kommunalvalgte medlem Bjarne Holm, Thisted, meddelte fredningsnævnet tilladelse til uændret
anvendelse af arbejdsskur som ansøgt.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

e

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt,
sørger for videresendeIse af klagen til Naturklagenævnet.

Skovgade 30, 7700 Thisted, der

Klagefristen er 4 uger'fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.
En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturk1agenævnet.

Sagen sluttet.
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Fredningsnævnet for Viborg amt, ~'"''''
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Er klage iværksat, må tilladelsen ikke

Udskrift
af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 26. juli 1999 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.
r-..1ødtvar formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.
Der foretoges:
Sag nr. VaF 30/99

Ansøgning om 3-årig forlængelse af den hidtidige 3-årige ordning for windsurf"mg ved østenden af V. Vandet sø, omfattende parkerings-/opholdsareaI
samt opstilling af toilet på
henholdsvis matr. nr. 8 a og 9 b V. Vandet by, V. Vandet, omfattet af O.F.N.K. af 19. april
1977 om fredning afV. Vandet sø med omgivelser.
Der fremlagdes:
1. Skrivelse af 2. juli 1999 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.
Efter en telefonisk drøftelse med det amtsråcisva1gte medlem Harry Hjaltelin, Thisted, og det kommuna1valgte medlem Bjarne Holm, Thisted, meddelte fredningsnævnet tilladelse til forlængelse af
den 3-årige ordning som ansøgt.
Afgørelsen 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,
sørger for videresendeise af klagen til Naturk1agenævnet.

Skovgade 30, 7700 Thisted, der

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.
En tilladelse må ikke 'udnyttes før udløbet af klagefristen.
udnyttes, medmindre den opretholdes af N aturk1agenævnet.

tJrmand.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt,
2 6 JULl1999
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Udskrift
af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 8. december 2000 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.
Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin,
Thisted, og det kommunalvalgte medlem Per Skovmose, Hanstholm.
Der foretoges:
Sag nr. VaF 41/2000

•

Skrivelse fra amtet med oplysning om ulovligt udgravet sø på matr. nr. 69 c K1itmøller Huse,
V. Vandet, omfattet af fredningen afV. Vandet sø med omgivelser.
Der fremlagdes:
l. Skrivelse af30.10.2000 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.
Lodsejeren Lene Jeppesen mødte ved ægtefællen Finn Jeppesen.
Formanden gennemgik sagen i fornødent omfang.
Finn Jeppesen foreviste først en sø/vandhul udenfor det fredede område. Søen er etableret tidligere
end den i det fredede område og beplantningen er vokset til. Herefter vistes søen i det fredede område.
Finn Jeppesen anførte, at der altid står vand i området, men oprensningen og uddybningen har
givet bedre levevilkår for områdets dyreliv. Søen er ca. 1,5 m. dyb på det dybeste sted.
Formanden og det amtsrådsvalgte medlem fandt, at der er sket en ændring af området, der
ændrer dettes karakter. Derfor kan der ikke meddeles tilladelse til søer, og retablering af området
skal ske.
Det kommunalvalgte medlem fandt, at søer ikke ændrer områdets karakter, hvorfor der skal gives
tilladelse.
Der træffes beslutning efter stemmeflertal, således at retablering skal ske inden den 1.8.2001.
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,
sørger for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

{Le/SJv l? r6-121//;J~(J(}I}
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Skovgade 30, 7700 Thisted, der
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,

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

fmd.

UdskrIftens rlgtJghGd bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den
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Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 29. oktober 2001 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.
Mødt var formanden, dommer Knud S. Lun~ Thisted.
Der foretoges:
Sag nr. VaF 3112001

e)

Ansøgning om tilladelse til udvidelse og ændring af Nordvest jysk Gollklubs baneareal beliggende på lejet grund matr. nr. 1 e Vang by, Vang, omfattet af fredning af V. Vandet sø med
omgivelser.

Der fremlagdes:
l. Brev af 13. 9.200 l fra advokat Peter Sørensen, Thisted, med bilag.
2. Fax af 17.10.2001 fra advokat Peter Sørensen, Thisted.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin, Thist~ og det kom·
munalvalgte medlem Bjarne Holm, Thisted, meddelte fredningsnævnet tilladelse til udvidelse og
ændring afbaneareal som ansøgt.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet itre på hinanden følgende år.

•

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder .
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeise afklagen til Naturklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.
En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

fmd.
Udskrlftens rigtighed bekiæftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

•

Modtaget i
Skov·· og Natllrstv:-elsen
Udskrift
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5 MAJ 2003

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 25. april 2003 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde p:l donlmerkontoret i TI-.a.isted.
Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.
Der foretoges:
Sag nr. VaF 9/2003

Ansøgning om tilladelse til forlængelse af midlertidig ordning for vindsurfing på østsiden af
Vandet sø indtil 1.1.2004. Ansøgningen omfatter P-areal og toilet på matr. nr. 8 a og 9 ø
(tidligere b) V. Vandet by, V. Vandet, omfattet af Vandet sø-fredningen.
Der fremlagdes:
l. Skrivelse af 17. februar 2003 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.
Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft, Redsted, og det
kommunalvalgte medlem Ole Andersen, Thisted, meddelte fredningsnævnet tilladelse til forlængelse af den midlertidige ordning som ansøgt.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

e

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendelse af klagen til Naturklagenævnet.
KJagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.
En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
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Udskrift
af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 4. oktober 2004 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.
Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.
Der foretoges:
Sag nr. VaF 49/2004

_

Ansøgning om tilladelse til udskiftning af transformatorstation i området nord for Nystrupvej
på matr. nr. 1 e Vang by, Vang, omfattet af fredningen ved V. Vandet sø.
Der fremlagdes:
l. Brev af 4.1 0.2004 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag
Udskiftning af transformatorstation godkendes som beskrevet, idet afgørelsen træffes af formanden
alene i medfør afforretningsordenens § 9, stk. 4.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

af blandt

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeise afklagen til Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

~

'\ -

)1,\\ /1'1:>

)1..

-

:>::>/~

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klage fristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.
Sagen sluttet.
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Den 18, november 2005 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på neoe1.lJlævnte ejendom,
Mødt var formanden, dommer Knud S, Lund, Thisted, det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft,
Redsted, og det kommunalvalgte medlem Ole Andersen, Hundborg,
Der foretoges:
Sag nr, VaF 36/2005
Ansøgning om tilladelse til om- og tilbygning på matr. nr. 8 b V. Vandet by, Vandet, omfattet
af fredning ved Vandet sø.
Der fremlagdes:
Brev af 4, 10.2005 fra Thisted kommune, Teknisk Forvaltning, med bilag.
For Viborg amt mødte Ebbe Vang-Pedersen.
Lodsejerne og disses arkitekt Niels Christoffersen var mødt.
Arkitekt Christoffersen
redegjorde for projektet, herunder at der, i forbindelse med renoveringen/genopførelse af stald og lade, vil ske en udfyldelse af hullet i det nordøstlige hjørne med
bygningerne, Taget på udbygningerne vil blive hævet lidt til højde med taget på stuehuset. Dette vil
være i uændret højde, dog muligvis med en hævning på ca. 20 cm. til etablering af isolering.

•

Fredningsnævnet
tillod herefter renoveringen som beskrevet med traditionelt muret byggeri med
materialer i egnens byggeskik.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

af blandt

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.
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Gebyret tilbagebetales, hvis De

rar helt eller delvis

medhold i Deres klage.

Klage fristen er 4 uger fra den ·dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klage berettigede.
En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke udnyttes. medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.
Sagen sluttet.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
Thisted Kommune
Den 14. august 2018
FN-NJN-35-2018: lovliggørelse af beplantning.
Fredningsnævnet har den 2. maj 2018 fra Thisted Kommune modtaget videresendt klage over
beplantninger på bl.a. ejendommen, matr.nr. 14a V.Vandet by, V.Vandet, beliggende Kirkedalen 4,
7700 Thisted, der ejes af Jan Thulstrup. Klagen er indsendt af Vester Vandet
Naturbeskyttelsesforening. Endvidere er videresendt Jan Thulstrups anmodning om dispensation til
bibeholdelse af beplantning, sendt til Thisted Kommune den 28. april 2018.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation.
Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 19. april 1977 og 6. september 1961
om fredning af arealer ved Vandet sø med omgivelser, der har til formål at sikre udsigten fra
Thisted-Klitmøller-vejen til V.Vandet sø og klitplantagen syd for denne. Det fremgår bl.a. af
fredningsbestemmelserne, at der er forbud mod yderligere bebyggelse, udsigtsforstyrrende
beplantning, opstilling af boder, master eller lignende skæmmende indretning samt ændring i
terrænformerne.
Det fremgår af sagens oplysninger, at Fredningsnævnet den 12. marts 2008 ( FN 56/2007) foretog
besigtigelse vedrørende ejendommen Kirkedal 2 (beplantning C) og Kirkedal 4 (beplantning A og
beplantning B). De nævnte angivelser fremgår af et luftfoto med de indtegnede beplantninger.
Det er i referatet fra mødet i fredningsnævnet nævnt, at der vedrørende beplantningerne A og B ikke
foreligger udsigtsforstyrrende beplantninger, mens der for så vidt angår Kirkedal 2 (beplantning C)
var enighed om, at der beplantningen skulle nedskæres, således at højden-gennemsnitligt- svarer til
bygningshøjden. Beskæringen skulle foretages i samråd med tilsynsmyndigheden.
Klageren henviser til en udtalelse fra Thisted Kommune af 27. marts 2014, hvorefter ejeren af
ejendommen skal sikre, at gennemsnitshøjden af beplantningen ikke overstiger tagryggen set fra
Lien.
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Ovenfor ejendommen, Kirkedal 4, Thisted, set fra Lien.
Neden for oversigtkort over beplantningen omkring begge ejendomme.
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Ejeren har i brev af 28. april 2018 til Thisted Kommune bl.a. anført, at han søger om dispensation til at
bevare plantningerne angivet som henholdsvis A og B. Ejeren har angivet, at den korte afstand til
Vesterhavet og beboelse lige op til Vandet sø nødvendiggør læhegn. Han mener ikke, at det er korrekt, at
beplantningerne udgør en væsentlig forringelse af udsigten.
Miljøstyrelsen har i mail af 10. juli 2018 bemærket, at det ikke af fredningskendelsen fremgår, om der på
fredningstidspunktet eksisterede beplantning, og har yderligere henvist til, at fredningsnævnets behandling
den 12. marts 2008 viste, at det var en betingelse for bibeholdelse af beplantningen, at denne blev holdt
nede i den angivne højde.
Derudover er det oplyst, at ejendommen grænser op til Natura 2000-område nr. 24 samt at det vurderes,
at det ansøgte ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af Natura 2000-områdets
udpegningsgrundlag eller beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle-eller rasteområder for de
dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Fredningsnævnets behandling af sagen
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Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 25. juli 2018. I besigtigelsen deltog
fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem Per Therkildsen
og det kommunalt udpegede medlem Esben Oddershede. For Thisted Kommune mødte Maria Criado. For
Danmarks Naturfredningsforening mødte Poul Hald Mortensen. Ejeren Jan Thulstrup var mødt sammen
med Annette Borregaard og Henning Thulstrup.
Thisted Kommune bemærkede, at fredningsnævnets afgørelse fra 2008 fortsat er gældende for
ejendommen, og at der bør træffes en afgørelse, der vil være praktisabel for kommunens fremtidige
arbejde.
Danmarks Naturfredningsforening henholdt sig til Thisted Kommunes vurdering, og at det er vigtigt, at man
fra den nye vej Thisted-Klitmøllervej hele tiden kan skimte/se søbredden.
Der blev foretaget en besigtigelse mod syd fra den gamle landevej Lien. Det blev skønnet, at afstanden fra
vejen Lien til ejendommen beliggende Kirkedalen 2 er ca. 120 m, og at afstanden til Kirkedalen nr. 4 er ca.
300 m. Det kunne også konstateres, at Kirkedalen 4 ligger noget lavere i terrænet set fra Lien, i forhold til
Kirkedalen 2.
Fredningsnævnets afgørelse
Det må på baggrund af de foreliggende oplysninger lægges til grund, at fredningsnævnet i 2008 ikke fandt
grundlag for at træffe bestemmelse om beskæring af beplantningen på Kirkedal 4 ( beplantning A og B).
Fredningsnævnet skal under sagen tage stilling til, om der foreligger udsigtsforstyrrende beplantning.
Fredningsnævnet finder som under den tidligere sag fra 2008, at bedømmelsen af, om der foreligger
udsigtsforstyrrende beplantning skal foretages fra den gamle landevej Lien, som ligger lidt højere i terrænet
end den nye vej, Klitmøllervej, som ligger mellem Lien og den omhandlede ejendom.
Fredning af arealer ved Vester Vandet sø betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet 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 ansøgte
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 baggrund af de foreliggende oplysninger og nævnets iagttagelser under
besigtigelsen meddele en lovliggørende dispensation i forhold til den eksisterende beplantning
(beplantning A og B). Fredningsnævnet finder således ikke, at beplantningen er udsigtsforstyrrende, så
længe beplantningen ikke overstiger en højde, der indebærer, at den sydlige søbred ikke længere kan ses
fra Lien. Endvidere er det et vilkår, at der efter fældning eller træfald eventuelt alene genplantes med
løvfældende træer.
Klagevejledning
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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 (2016niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det
generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 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.naevneneshus.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 overskredet klagefrist,
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets
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 Miljøog 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 afgørelsesudkast 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 bortfalder,
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.
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Med venlig hilsen

Niels Bjerre
Denne afgørelse sendes til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Per Therkildsen,
Esben Oddershede,
Miljøstyrelsen, København,
Thisted Kommune,
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening v/ Ib Nord Nielsen,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening v/ Jan S Kristensen,
Dansk Ornitologisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
Friluftsrådet, centralt,
Friluftsrådet, Kreds Nordvest,
Jan Thulstrup,
Vester Vandet Naturbeskyttelsesforening.

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
Den 31. oktober 2018

Thisted Kommune

FN-NJN-61-2018: Udslagshus ved Golfbane.
Fredningsnævnet har den 17. september 2018 fra Thisted Kommune modtaget ansøgning om
tilladelse til at bygge et udslagsskur på matr.nr. 1e Vang by, Vang, beliggende Nystrupvej 19, 7700
Thisted. Ansøgningen er indsendt af Nordvestjysk Goldklub ved Lone Marie Knudsen.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen
for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 19. april 1977 om fredning af arealer
ved Vester Vandet sø, der har til formål at sikre udsigten fra Thisted-Klitmøller vejen til Vester
Vandet sø og klitplantagen syd for denne. Fredningen har bestemmelse om, at der ikke må
bebygges og opstilles skure, boder, master, transformatorstationer eller andre skæmmende
indretninger.
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Ovenfor ses det ansøgtes beliggenhed.

Ovenfor ses skitseforslag til byggeriet, der er 30 x 6 m og med en højde skrånende fra 4,10 m til
2,08 m.
Thisted Kommune har oplyst, at det ansøgte ikke er beliggende i Natura 2000-område. Kommunen
havde ingen bemærkninger til det ansøgte, der dels er tæt på fredningsgrænsen, dels ikke kan ses fra
Vandet sø. Det er oplyst, at byggeriet kræver en landzonetilladelse og en tilladelse efter skovloven.
Fredningsnævnets behandling af sagen
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 17. oktober 2018. I
besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt
udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Esben Oddershede. For
Thisted Kommune mødte Finn Skovbakke. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ib Nord
Nielsen. For Nordvestjysk Golfklub mødte Svend Eriksen, Lone Marie Knudsen, Carsten
Kristensen, Kristian Jensen og Klaus Kappel.
Det blev oplyst, at golfklubben har 900 medlemmer. Derudover kommer der en del
sommerhusgæster. Der er behov for et læskur til ly for regn og blæst. Skuret vil blive opført i sorte
materialer med sort listetræ og sort tagpap. Skuret vil ikke være synligt fra Vandet sø og heller ikke
fra vejen, idet det er omkranset af bevoksning i den yderste kant af fredningen.
Danmarks Naturfredningsforening havde ingen bemærkninger til projektet, men ønskede et vilkår
om slørende beplantning, og at skuret skal fjernes, hvis golfbanen nedlægges.
Det blev oplyst, at det fremgår af klubbens vedtægter, at et sådant skur skal fjernes, hvis klubben
opløses.
Fredningsnævnets afgørelse.
Fredning af arealer ved Vester Vandet sø betyder, at projektet kræver fredningsnævnets
dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet 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
ansøgte 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.
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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 baggrund af de foreliggende oplysninger om byggeriets dimensioner, valg
af materialer og placering meddele dispensation til det ansøgte. Nævnet fandt ikke anledning til at
fastsætte vilkår i forbindelse med dispensationen.
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
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med
virkning 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.naevneneshus.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
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og
Fødevareklagenævnets 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.
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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
afgørelsesudkast 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
bortfalder, 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, att. Finn Skovbakke,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Ib Nord Nielsen,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Jan S. Kristensen,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
12. Nordvestjysk Golfklub v/ Lone Marie Knudsen.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Denne afgørelse er behandlet i Miljø- og
Fødevareklagenævnet med sagsnr. 19/01033.
Klik her for at se afgørelsen.
Den 4. december 2018
Thisted Kommune
FN-NJN-40-2018: Windsurfing på den vestlige ende af Vandet sø.
Fredningsnævnet har den 18. maj 2018 fra Jens Svanborg Kristoffersen modtaget ansøgning om
dispensation til at windsurfe på den vestlige ende af Vandet sø. Sagen blev på ansøgerens
foranledning udsat til efter sommeren 2018. Fredningsnævnet har forelagt ansøgningen for Thisted
Kommune, der har udtalt sig den 10. oktober 2018.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet ikke at meddele dispensation.
Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Arealerne omkring Vester Vandet sø er omfattet af Overfredningsnævnet afgørelse af 19. april
1977, der har til formål at sikre udsigt fra Thisted-Klitmøller vejen til Vester Vandet sø og
klitplantagen syd for denne. Fredningen indeholder bestemmelse om, at motorsejlads på selve
søfladen kun må finde sted med fartøjer, som højest kan præstere en maskindrevet hastighed på 5
knob. Fredningen er ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 5. februar 2015 for så vidt angår
vandfladen suppleret med en fredning, hvis formål er




at beskytte søen mod sejlads og surfing, der kan være en trussel imod områdets fugleliv og
øvrige naturværdier,
at sikre, at der kan ske en vis rekreativ benyttelse af Vandet Sø, uden at
beskyttelsesinteresserne tilsidesættes, og
at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som udgør
grundlaget for områdets udpegning som Natura2000-område.

Fredningen har bestemmelse om, at sejlads med motor kun kan finde sted med fartøjer, som højest
kan præstere maskindrevet hastighed på 5 knob, at kitesurfing og lignende er forbudt på hele søen
samt at surfing på surfbrætter med fast monteret sejl (windsurfing) alene er tilladt i den østlige del
af søen i et område, der er vist på fredningskortet og kun i perioden fra 1. april til 1. oktober.
Det fremgår bl.a. af klageinstansen behandling, at der i 1996 var åbnet op for surfing på en
afmærket bane i søens østlige ende, medens en zone langs den nordlige bred blev friholdt.
Det fremgår videre af afgørelsen, at området er omfattet af ”Natura 2000-område 24 - Hanstholmreservatet, Nors Sø og Vandet Sø” (H24 og F22), hvor udpegningsgrundlaget navnlig er odder,
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Liden najade og kalkrige søer og vanduller med kransnålalger, der kan blive påvirket af windsurfing
og anden sejlads på søen.
Thisted Kommune har den 10. oktober 2018 udtalt sig mod det ansøgte, idet en dispensation vil
besværliggøre kommunens rolle som myndighed inden for fredningen.
Thisted Kommune har i mail af 16. november 2018 om Natura 2000 bemærket, at kommunen ikke
vurderer, at nogle af de listede naturtyper vil blive påvirket af windsurfing i den vestlige del af
Vandet Sø. Stor vandsalamander vurderes ikke at blive påvirket af windsurfing, da det ikke vil have
en væsentlig forstyrrende påvirkning på arten. Windsurfing i den vestlige del af Vandet Sø vurderes
heller ikke at have en væsentlig påvirkning på damflagermusen, da windsurfing vurderes at finde
sted i dagslys, hvor flagermusen er inaktiv. Liden najade er ikke registeret i Vandet Sø, og vurderes
derfor ikke påvirket af windsurfing. Odderen vil kunne blive forstyrret af en øget aktivitet i
området. Den økologiske funktionalitet vurderes ikke at blive påvirket for sædgås, trane, hjele,
tinksmed eller mosehornugle.
Derimod kan det ikke afvises, at windsurfing vil kunne påvirke rørdrummen i området.
Rørdrummen er ynglende i området, og beslutningen om at tillade windsurfing i den østlige del af
Vandet Sø blev truffet, bl.a. på baggrund af, at rørdrummen kunne finde et roligt område i den
vestlige del af Vandet Sø. Hvis der åbnes op for windsurfing i den vestlige del, vil dette område
ligeledes blive forstyrret, og vil kunne påvirke rørdrummen, da denne art er afhængig af rolige
omgivelser. Thisted Kommune kan ikke udelukke, at windsurfing i den vestlige ende af Vandet Sø
vil have en påvirkning på specielt rørdrummens yngle- og leveområder.
Ejeren har i mail til fredningsnævnet anført, at konsekvensen af fredningen er, at windsurfing på
søen er blevet mere besværlig. Inden fredningen kunne udstyret tages fra et fiskehus mindre en 50
m fra søen uden at der skulle medgå tid til klargøring, fragt af udstyr på trailer m.v. Fredningen
betyder også, at børnene ikke selv kan tage udstyret for at surfe, men skal fragtes til søens østlige
ende. Det er hans vurdering, at en dispensation fra forbuddet vil have en meget begrænset virkning,
om nogen, i forhold til de aktiviteter, der fortsat er tilladt i området. Han vurderer således heller
ikke, at en dispensation vil øge en offentlig windsurfing uden for det tilladte område. Informeres der
yderligere om, at det kun er for de lokale lodsejere, det er tilladt at windsurfe uden for det udpegede
område, vil dette ikke motivere andre til det.
Fredningsnævnets behandling af sagen
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 21. november 2018. I
besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt
udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Joachim P. Kjeldsen. For
Thisted Kommune mødte Klavs Bærent Iversen. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ib
Nord Nielsen. Ejeren, Jens Svanborg Kristoffersen, var mødt.
Thisted Kommune henholdt sig til de fremsendte skriftlige bemærkninger. En dispensation til
windsurfing i den vestlige del af søen vil besværliggøre kommunens rolle som tilsynsmyndighed,
ligesom en dispensation også vil kunne forstyrre fuglelivet og de øvrige naturværdier.
Danmarks Naturfredningsforening tilsluttede sig kommunens bemærkninger.
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Ejeren bemærkede, at han og familien alene har behov for at windsurfe fra ejerens bred til den
østlige del af søen.
Fredningsnævnets afgørelse
Ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 5. februar 2015 om supplerende fredning af Vandet
Sø, som dækker søens vandflade, blev det bestemt, at surfing på surfbrætter med fast monteret sejl
(windsurfing) alene er tilladt i den østlige del af søen i et område, som er vist på fredningskortet, og
kun i perioden fra 1. april til 1. oktober. Denne supplerende fredning betyder, at windsurfing uden
for det markerede område kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det
ansøgte ikke strider mod fredningens formål.
Under hensyn til fredningens formål om, at beskytte søen mod sejlads og surfing, der kan være en
trussel mod områdets fugleliv og øvrige naturværdier, og under hensyntagen til det anførte om
håndhævelseshensyn i relation til Thisted Kommune som tilsynsmyndighed, kan fredningsnævnet
ikke meddele dispensation til det ansøgte. Ejerens ansøgning kan derfor ikke imødekommes.
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
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med
virkning 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.naevneneshus.dk.
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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
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og
Fødevareklagenævnets 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
afgørelsesudkast 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
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Tage Leegaard,
Joachim P. Kjeldsen,
Miljøstyrelsen,
Thisted Kommune, sags.nr. 01.05.10-P25-7-18,
Danmarks Naturfredningsforening , København,
Danmarks Naturfredningsforening v/ Ib Nord Nielsen,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening v/ Jan SKristensen,
Dansk Botanisk Forening, København v/ Flemming Thorning-Lund,

10. Friluiftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
12. Jens Svanborg Kristoffersen.

5

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Den 24. oktober 2019
FN-NJN-16-2019:Etablering af faciliteter ved Vandet sø, Cold Hawaii Inland
Fredningsnævnet har den 7. marts 2019 fra Thisted Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til
at etablere en række faciliteter på ejendommene, matr.nr.51 og matr.nr. 57b, begge Vester Vandet
By, Vester Vandet, beliggende tæt på krydset Vandetvej/Klitmøllervej. Thisted Kommune er ejer af
arealerne.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele afslag på ansøgningen. Begrundelsen for
afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 19. april 1977 om fredning af Vandet sø,
der har til formål at sikre udsigten fra Thisted-Klitmøller vejen til Vester Vandet sø og klitplantagen
syd for denne, samt at sikre søen som sådan med dens landskabelige betydning og dens naturmæssige
særpræg. Fredningen har bestemmelser om, at bebyggelse ikke er tilladt, samt at der ikke må opstilles
skure, boder, master, transformatorstationer eller andre skæmmende indretninger, samt at beplantning
med busk-eller trævegetation ikke må finde sted uden de påtaleberettigedes godkendelse og terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller påfyldning.
Thisted Kommune har om det ansøgte oplyst, at det omfatter etablering af:
•
•
•
•
•

ny uopvarmet bygning med wc/omklædning samt klubhus og depotrum, herunder 349 m2
betonplint, 58 m2 depot/klublokale, 49 m2 wc/omklædning/brus
etablering af ny indkørsel og parkering, herunder med udvidelse af den eksisterende vej med
53 meter, 27 parkeringspladser, 7 m bred, 130 m lang vejforbindelse (heraf er 53 m udvidelse
af eksisterende vej)
etablering af tilgængelig stiforbindelse på eksisterende parkeringsareal fra parkeringsareal til
bygning, på i alt 2 m i bredden og 31 m i længden,
etablering af naturlegeplads, eksempelvis på et areal på 300 m2 ryddet areal,
etablering af grillareal. (er senere frafaldet)

Neden for vises projektområdet markeret med rødt og fredningsarealet med skraveret blå.
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Neden for ses placering af de ansøgte faciliteter og aktivitetsområder:

Miljøstyrelsen har i mail af 10. april 2019 vurderet, at projektet samt øget færdsel og sejlads på søen
kan have påvirkning af Natura 2000-område nr. 24 (fuglebeskyttelsesområde nr. 22 og habitatområde
nr. 24).
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Fredningsnævnet meddelte ved en afgørelse af 31. marts 2016 tilladelse til opstilling af gangbro ud
gennem rørskoven, samt etablering af parkeringsfaciliteter og opstilling af toiletvogn mv. (FN-NJN9-2016)
Fredningsnævnets behandling af sagen
Møde med besigtigelse den 28. august 2019
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 28. august 2019. I besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem
Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Esben Oddershede.
For Thisted Kommune mødte Tina Fuglsang Bach og Marianne Davidsen Galsgaard.
For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ib Nord Nielsen.
For Dansk Ornitologisk Forening mødte Poul Hald Mortensen.
For Foreningen af private bredejere ved Vandet sø mødte Knud Møller Pedersen, Birthe Jensen, Hans
Søndergaard, Jan Thulstrup, samt Jytte og Kaj Haagensen.
Endvidere mødte Thorkild Hansen.
Thisted Kommune frafaldt den del af ansøgningen, som vedrører etablering af grillareal.
Tina Bach og Marianne Galsgaard oplyste, at omklædningsrummet m.v. er projekteret med 49 m2 og
anførte, at det fremgår af en ny konsekvensvurdering, at det ansøgte ikke vil påvirke Natura 2000området med fuglebeskyttelsesområde 22 og habitatområde 24. Projektet er en del af Cold Hawaii
Inland, der skal stå i forbindelse med surf-mulighederne på fjorden. Den ansøgte omklædningsbygning bliver 28 m lang, 6 m bred og maksimalt 3 m høj og anlægges på betonelementer.
Dansk Ornitologisk Forening v/ Poul Hald Mortensen udtrykte bekymring over, at arealerne skal
indgå som en del af Cold Hawaii Inland og den indvirkning, dette vil få på balancen i forhold til
naturen, herunder navnlig rørdrummen. Ved det ansøgte udvides brugsperioden ud over dagtimerne.
Foreningen er imod etablering af en permanent toiletvogn.
Danmarks Naturfredningsforening v/ Ib Nord Nielsen tilsluttede sig disse bemærkninger og bemærkede supplerende, at det ansøgte er i strid med fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse.
Derudover henvistes til tidligere afslag på dispensationer.
Bredejerne v/ Hans Søndergaard bemærkede, at de er tilfredse med den nuværende tilstand, hvor
rørdrummen stadig høres i området. Dette vil formentlig ikke være tilfældet ved natteaktivitet. Der er
ingen bemærkninger til en toiletvogn.
Fredningsnævnet udsatte sagens behandling på fremsendelse af skriftlige indlæg fra Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening mv.
Efterfølgende korrespondance mv
Thisted Kommune har den 16. november 2018 i forbindelse med en anden sag udarbejdet en konsekvensvurdering i forhold til windsurfing i den vestlige del af Vandet sø. Det fremgår, at projektområdet er beliggende inden for Natura 2000-område nr. 24, Hanstholm Reservatet, Nors sø og Vandet
sø. Kommunens foreløbige vurdering var, at windsurfing på søen ikke havde væsentlig påvirkning på
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Stor vandsalamander, damflagermus, sædgås, trane, hjele, tinksmed eller mosehornugle, medens det
ikke kunne afvises, at odder og navnlig rørdrum kan blive påvirket.
Thisted Kommune har i en mail af 10. september 2019 bl.a. anført følgende:
”…
På Fredningsnævnets besigtigelse på Vandetvej 20, 7700 Thisted om etablering af faciliteter ved
Vandet Sø den 28. august 2019 blev det aftalt, at Thisted Kommune skulle fremsende de to dokumenter digitalt, som kommunen udleverede til Fredningsnævnet i papir på selve mødet. Dokumenterne er vedhæftet og indeholder henholdsvis vurdering af Natura 2000 og bilag IV arter fra april
2016 og henholdsvis foreløbig konsekvensvurdering af Natura 2000 specifikt fuglebeskyttelsesområde nr. 22 fra august 2019.
Thisted Kommune skal efter Fredningsnævnets afgørelse i sagen myndighedsbehandle ansøgningen
efter planlovens og naturbeskyttelseslovens bestemmelser.
I den behandling vil der bl.a. blive lagt vægt på,
·
at projektet er offentligt tilgængeligt og til almenvellets brug, og at det især henvender sig til
børn, unge og nybegyndere blandt såvel lokale som besøgende,
·
at den allerede etablerede bro og de primitive forhold på p-arealet har været til stor glæde for
en bred brugergruppe, og at de ansøgte faciliteter primært er et kvalitetsløft til de eksisterende brugere,
.
at faciliteterne er anvendelig for flere brugergrupper ud over surf interesserede, herunder naturog friluftsinteresserede, f.eks. vandrere og cyklister. Vandetvej indgår i en national cykelrute - Rute
nr. 2 Hanstholm-København samt to lokale cykelruter - Vandet Sø Ruten og Den Franske Rute. Projektet vil være et fint puste-/toiletstop på disse ruter og evt. udgangspunkt for de lokale ruter,
·
at projektets nye indhold vil sikre, at der sker adskillelse af hårde og bløde trafikanter samt at
der sker en optimering af spildevands- og affaldshåndtering,
·
at projektets aktiviteter er rettet mod dagtimerne og at mulighed for grillplads / bålplads er
fjernet,
·
at der frem til 2013 har været spejder aktiviteter og et spejderhus på samme lokalitet, som det
ansøgte,
·
at Fredningsnævnet d. 6. juli 2015 ved fredningskendelsen ”Supplerende fredning af Vandet
Sø i Thisted Kommune” - efter en samlet afvejning af de forskellige hensyn har afgjort at surfing,
men ikke kitesurfing, skal være tilladt i søens østlige tredjedel. Afgørelsen blev påklaget men Fredningsnævnets afgørelse blev stadfæstet af det daværende Natur- og Miljøklagenævn d. 5. februar
2015 (MNK-520-00038),
·
at projektets lokalisering ved Vandet sø understøtter de igangværende aktiviteter på søen, som
der historisk set er blevet peget på som egnet til surfing, og som vil bidrage til en friholdelse af surfing
på andre søer i området. Tilbage i 1989 vedtog Viborg Amtsråd en plan for regulering af windsurfing
på amtets søer og Limfjorden. I planen blev der foretaget en afvejning af de rekreative interesser og
naturbeskyttelseshensyn. I prioriteringen blev der peget på den østligste del af Vandet Sø som et sted,
der kunne bruges til surfing. Formålet var at friholde de øvrige søer i Thy for surfing.
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·
at projektet er en del af en større og fokuseret planlægning af kommunens strategiske sammenbinding af vandsportsaktiviteter på vestkysten og fjordkysten, og at lokaliteten ved Vandet sø er den
naturlige geografiske sammenbinding af disse.
For at sikre hensigtsmæssig brug af området og faciliteterne kan Thisted Kommune under myndighedsbehandlingen bl.a. stille vilkår om:
·

at der sker tydeligere skiltning af parkeringsperioder herunder hindring af natparkering

·

at der sker tydeligere forbud mod campering

·

at der alene må være neutral og offentlig skiltning

·

at der indgås brugsaftale om tidspunkter for anvendelse af lokaler

…”
I den citerede mail fra Thisted Kommune, Plan- og Miljøafdelingen er nævnt en vurdering af 5.
april 2016 om påvirkning på Natura 2000-område samt vurdering af påvirkning på bilag IV-arter.
Denne vurdering blev foretaget i forbindelse med behandlingen af sagen om etablering af gangbro
gennem rørskoven mv. (FN-NJN- 9-2026) og det blev i vurderingen konkluderet, at det daværende
projekt ikke ville beskadige eller ødelægge yngle- eller rastesteder for nogen af de bilag IV-arter,
der eventuelt kan forekomme i området, og at den økologiske funktionalitet bevares på minimum
samme niveau.
Thisted Kommune, Plan- og Miljøafdelingen, har til brug for denne sag udarbejdet foreløbig konsekvensvurdering af Cold Hawaii Inland projektet ved Vandet sø. Vurderingen er dateret den 27. august 2019 og har følgende indhold:
”…
Sagens historik
Fredningsnævnet for Nordjylland har i 2013 truffet afgørelse om, at surfing ikke er tilladt på hovedparten af Vandet Sø, men at surfing tillades på søens østligste del.
Natur- og Miljøklagenævnet har efterfølgende den 5. februar 2015 truffet en afgørelse (NMKN520-00038), som tillader windsurfing på et nærmere angivet område på søens østlige del i perioden
fra 1. april til 1. oktober. Natur- og Miljøklagenævnet har i afgørelse af 05-02-2015 om fredning af
selve Vandet sø forholdt sig til påvirkning af Natura 2000 habitatområde, som følge af sejlads på
søen.
Thisted kommune har i april 2016 givet en dispensation til en gangbro og p-plads i den østlige del
af Vandet sø. Thisted kommune har sammen med afgørelse udarbejdet en foreløbig konsekvensvurdering af projektet.
I 2018 er Vandet sø også blevet et Natura 2000 fuglebeskyttelsesområde, fuglebeskyttelsesområde
nr. 22. Her er udpegningsgrundlaget:
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Thisted kommune har nedenfor foretaget en vurdering af Cold Hawaii Inland projektet, f.s.v.a. den
nye udpegning til fuglebeskyttelsesområde. Der er ikke foretaget en fornyet vurdering1 i forhold til
Habitatområdet og bilag IV arterne.
...
Foreløbig konsekvensvurdering af projektet i forhold til fuglebeskyttelsesområdet
Habitatbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter), fastsætter jævnfør §§ 6-7, krav om foreløbig vurdering af planer og projekter, der kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Den foreløbige konsekvensvurdering er lavet på baggrund af gennemgang af relevant data fra BFN’s registreringer, håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, kommunens data og generelle kendskab til området.
Rørdrum er de senere år begyndt at opholde sig i den østlige ende af Vandet Sø, hvor den i både
2014 og 2015 og 2017 er hørt paukende. Rørdrum er tilknyttet rørskove langs bredden af søer og
vandløb, hvor der forekommer store vanddækkede rørskove og yngleperioden er fra februar til august. Der er i Cowis rapport fra 2011 vurderet, at surfing på Vandet Sø ikke vil medføre nogen væsentlige påvirkninger på fuglelivet og at der i det større rørskovsområde i den nordvestlige del Vandet Sø forekommer rørhøg og rørdrum. Dette område vil forblive uforstyrret og det er Thisted Kommunes vurdering, at området er et godt alternativt yngle- og rasteområde for rørdrum. På denne baggrund vurderes det ikke, at rørdrum vil blive påvirket i væsentlig grad, men at der i området findes
andre alternativer som rørdrum kan fortrække til.
Det vurderes ikke, at projektområdet er et egnet raste-, yngle- eller fourageringsområde for tinksmed, der normalt yngler ved hedemoser, småsøer og kær i hedeområder uden høj vegetation. Thisted Kommune har ikke kendskab til, at arten er observeret i eller i umiddelbar nærhed af projektet
og vurderer dermed ikke, at denne vil påvirkes af projektet.
Trane, hjejle, mosehornugle og sædgås anvender åbne arealer med græs eller pløjearealer som opholds- og fourageringssteder. Ingen af arterne vurderes at have foretrukket ynglested i eller i tilknytning til projektområdet. Trane er ifølge kommunens oplysninger observeret ved Vandet Sø inden
for nyere tid. Kommunen vurderer, at projektområdet ikke er et egnet opholds-, fouragerings-, eller
ynglested, men at trane kan have sporadisk ophold i nærhed af projektområdet. Der vurderes dog at
være tilstrækkelige alternative steder i umiddelbar nærhed til, at projektet ikke vil påvirke denne art.
Konklusion
Ud fra ovenstående vurderer Thisted Kommune, at projektet ikke vil påvirke fuglene på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 22 væsentligt. Der er desuden lagt vægt på at projektet overordnet set medvirker til en friholdelse af surfing fra de øvrige søer i området. Det vurderes desuden på baggrund af de tidligere vurderinger fortsat, at projektet ikke påvirker naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 24 væsentligt. Der er derfor ikke er
behov for en nærmere konsekvensvurdering.
…”
Dansk Ornitologisk Forening, Nordjylland, har i en mail af 18. september 2019 bl.a. udtalt følgende:
”…
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Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland sender hermed som lovet efter Fredningsnævnets besigtigelse med møde, den 28. august 2019, sine skriftlige synspunkter om det ansøgte projekt.
Synspunkterne er aftalt med Dansk Ornitologisk Forenings sekretariat og landsformand.

1. Fredningen fra 19. april 1977
DOF vurderer, at det ansøgte projekt er i klar modstrid med Overfredningsnævnets kendelse fra
1977, hvori der udtrykkeligt i § 1 står: ”Bebyggelse skal ikke være tilladt”.
Denne klare bestemmelse har været anerkendt og respekteret i de forløbne godt 40 år, idet der ikke
hidtil kan ses at være dispenseret til isoleret beliggende nybyggeri som det ansøgte projekt.
DOF er bekendt med, at Fredningsnævnet i 2009 samme sted meddelte afslag til en slags genopførelse af et fiskerhus. Huset blev senere saneret bort, hvilket har gavnet naturen.
DOF vurderer desuden, at de senere års placering af containere m. m. på matriklen er i strid med
OFN´s kendelse, hvori der i § 3 står: ”Opstilling af skure, boder, master, transformatorstation eller andre skæmmende indretninger må ikke finde sted.”
Når Thisted Kommunes plan- og miljøchef under besigtigelsen, 28. august, sagde: ” Der er behov
for at skabe ordnede forhold her”, forekommer det paradoksalt, fordi kommunen for længst kunne
have skabt ordnede forhold på sin grund ved blot at håndhæve fredningens bestemmelser.
2. Fredningen fra 5. februar 2015
Som det fremgår af Natur og Miljøklagenævnets afgørelse i 2015 fik DOF og DN sammen med
flertallet af lodsejerne ikke accepteret deres ønske om et totalt forbud mod surfing på Vandet Sø.
Derfor må vi og samfundet leve videre med et kompromis, der - sammenlignet med et forbud – indebærer en øget belastning af naturen i forhold til tilstanden ved fredningen i 1977.
Under Fredningsnævnets behandling tilkendegav Thisted Kommune i 2012 over for nævnet: ” Det
er kommunens hensigt at anlægge en parkeringsplads og parkere en toiletvogn på et kommunalt ejet
areal på østsiden af Vandetvej og herfra etablere en adgang til søen.”
Med denne i fredningens tekst nedskrevne udtalelse gav Thisted Kommune alle et klart indtryk af,
at hvis den nye fredning gav mulighed for surfing fra østenden af Vandet Sø, så fandt Thisted Kommune det tilstrækkeligt at skaffe adgang til søen samt tilvejebringe en P-plads og en toiletvogn.
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På den baggrund vurderer DOF, at Thisted Kommune nærmest har ført fredningsmyndighederne
bag lyset, når kommunen nu ansøger om et egentligt byggeri og et - i forhold til fredningerne og naturværdierne – meget væsentligt udvidet og særdeles betænkeligt projekt.
3. Natura 2000 (Habitatdirektivområde nr. 24 og Fuglebeskyttelsesdirektivområde nr. 22)
DOF konstaterer med tilfredshed, at Miljøstyrelsen i mail af 10. april 2019 har vurderet, at det ansøgte anlæg med øget færdsel og sejlads vil have påvirkning af begge Natura 2000 områder.
Angående væsentlig påvirkning af arter på udpegningsgrundlaget (jf. bekendtgørelsen om administration af Natura 2000 områder) skal DOF her alene udtale sig om fuglene. Og fra Vejlerne har vi
et særdeles godt kendskab til den relevante art på udpegningsgrundlaget, nemlig rørdrummen.
På denne faglige baggrund vurderer DOF, at de ansøgte faciliteter og dermed øgede, menneskelige
tilstedeværelse meget væsentligt vil påvirke den regelmæssige forekomst af rørdrum i østenden af
Vandet Sø og sandsynligvis medføre artens fordrivelse fra denne del af Natura 2000 området..
Thisted Kommune har i sin vurdering (27. august 2019) af Natura 2000 værdierne vel nærmest nået
samme konklusion som DOF, nemlig at rørdrummen bliver påvirket i væsentlig grad.
Men Thisted Kommune bagatelliserer denne kendsgerning med et synspunkt, der burde høre
hjemme i fortiden. Kommunen skriver, at rørdrummen da blot kan flytte over til den nordvestlige
bred af Vandet Sø. Den del, som de pågældende individer af biologiske grunde selv har fravalgt.
Forfatteren Kjeld Hansen har tidligere fremhævet, at Hedeselskabets mangeårige direktør, Frederik
Heick (1904-1971), brugte et tilsvarende, uholdbart og teknokratisk argument: ”Jamen, de fugle kan
da blot flyve et andet sted hen”, når nogen kritiserede Hedeselskabets landvindingsprojekter.
Men sådanne nytteprægede bortforklaringer gælder heldigvis ikke i Natura 2000 beskyttelsen..
4. Det ansøgte projekt ligger i Nationalpark Thy
Fredningsnævnet bør tage i betragtning, at det ansøgte projekt ligger i Nationalpark Thy, som er
omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse gældende fra 22. august 2008.
Bekendtgørelsen understreger, at nationalparkens udvikling i lokalsamfundet skal ske med ”respekt
for beskyttelsesinteresserne”.
Inden for nationalparken mener DOF ellers – jf. Thisted Kommunes skrivelse af 10.9.2019:
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AT det er et irrelevant argument, når Thisted Kommune skriver, at surfing ved Vandet Sø
”- bidrager til en friholdelse af andre søer i området.” Surfing er nemlig forbudt i de andre søer.
AT der er mere sproglig vellyd end realiteter i Thisted Kommunes argument om, at Vandet Sø kan
fungere som ”en sammenbinding af vandsportsaktiviteter på vestkysten og fjordkysten.”
Vandet Sø ligger ganske vist tæt på Klitmøller, men at søen kan danne forbindelse til Limfjorden,
hvor der i øvrigt især dyrkes kite-surfing, er efter DOF´s bedste vurdering grebet ud af luften.
AT når Thisted Kommune fremfører, at de ansøgte faciliteter tillige skal bruges som rasteplads m.
m. for vandrere og cyklister, så blinker de røde lamper hos DOF. For at undgå yderligere vækst i
forstyrrelserne ved Vandet Søs østende anbefaler DOF, at Fredningsnævnet alene accepterer kommunens oprindelige plan fra 2012. Nemlig en diskret placeret toiletvogn i sommersæsonen.
5. Det ansøgte projekt kan kollidere med naturgenopretning af Vandet Søs østligste del
Nationalpark Thy bestilte i 2017 hos firmaet, Natur Rådgivningen, en udredning om potentielle naturgenopretningsprojekter i og ved nationalparken. Resultatet blev en rapport med titlen ”Identifikation af mulige projektområder (2018)”. På rapportens sider 46–49 beskrives, hvordan man på de humusholdige lavbundsjorder i Skadekær (50 -70 ha) vil kunne genskabe middelalderens østligste,
lavvandede del af Vandet Sø, der dengang nåede næsten til Øster Vandet kirke.
DOF skønner, at der kun vil gå få år, før denne tidligere arm af Vandet Sø både af hensyn til klima,
miljø og biodiversiteten vil blive genskabt som et vådområde med et rigt plante- og dyreliv, idet der
vurderes at være gode forudsætninger for, at projektet kan imødekomme de foran skitserede behov..
Denne genskabte, østlige arm af søen vil herefter kunne fungere i et naturligt og oprindeligt samspil
med resten af Vandet Sø, hvis ikke de af Thisted Kommune ansøgte faciliteter etableres som en
særdeles negativt fungerende prop i flaskehalsen mellem den gamle og den nye del af Vandet Sø.
6. DOF´s konkluderende indstilling
Dansk Ornitologisk Forening anbefaler Fredningsnævnet at afvise Thisted Kommunes ansøgning
under henvisning til, at en diskret placeret toiletvogn i sommertiden vil være den løsning, som på
den mest naturvenlige måde respekterer fredningernes formål ved Vandet Sø samt Natura 2000.
Danmarks Naturfredningsforening har i en mail af 20. september 2019 bl.a. udtalt følgende:
”…
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Uden at gå i detaljer er byggeprojektet m.m. omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 19. april
1977. Herudover påvirker planerne den supplerende fredning fra 5. februar 2015 og ikke mindst
Habitatdirektivområde nr. 24 og Fuglebeskyttelsesdirektivområde nr. 22. At Vandet Sø er blevet
omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet (2018), er en skærpelse af naturbeskyttelsen på søen. Det
skal også bemærkes, at projektområdet ligger i Nationalpark Thy, som er omfattet af bekendtgørelse
om Nationalpark Thy af 27. juni 2016.
Nedenstående er angivet nogle punktvise bemærkninger og kommentarer, som knytter sig til ansøgningen i forhold til fredningskendelserne, Natura 2000 og Nationalpark Thy:
Fredningen fra 1977
• Projektet er i modstrid med intentionerne i fredningskendelsen fra 1977. Her er forbuddet
mod bebyggelse anført som det allerførste i fredningsbestemmelserne sammen med bl.a.
opstilling af skure, boder, master og andre skæmmende indretninger.
• Fredningsnævnet har tidligere afslået at give dispensation til nybyggeri inden for fredningen.
En dispensation til et så omfattende betonbyggeri vil gøre det vanskeligt for fredningsnævnet
fremover at håndhæve fredningsbestemmelserne og vil danne præcedens.
• DN-Thy må desværre konstatere, at der i en lang periode, i strid med fredningskendelsen,
har været opstillet containere på de kommunalt ejede og fredede arealer. Dette på trods af,
at det er kommunen, som er myndighed, når der skal føres tilsyn med de fredede arealer.
• I Thisted Kommunes mail af 10. september til fredningsnævnet fremhæves det, at projektet
er til almenvellets brug og til flere brugergrupper ud over surf-interesserede, herunder
natur- og friluftsinteresserede. Desværre fremgår det ikke af ansøgningsmaterialet.
Tværtimod! I bilag 1, myndighedsansøgning af 5. marts 2019 fremgår det med al tydelighed,
at det der søges om, er en stor betonbygning til klubhus/foreningslokale, depotrum og
baderum/toiletter. Hertil kommer, at der er privatøkonomiske interesser involveret i projektet.
Citat fra ansøgningen: ”WestWind er en kommerciel forretning, som har udlejning,
surfcamps og kurser i windsurfing, kitesurfing, surfing og SUP. WestWind henvender sig
både til den enkelte turist, familier og børn. WestWind har i forvejen base ved Vandet Sø
og er tilstede hver dag i surfsæsonen. De har ytret ønske om i fremtiden at være med til at
drifte og bemande området”.
• Det fremgår også af fredningsbestemmelserne, ”at terrænformerne ikke må ændres ved
afgravning eller opfyldning”. Selve byggeriet og de planlagte 27 parkeringspladser og 53
meter ekstra vej vil kræve en del afgravning og påfyldning på de fredede arealer. Hertil
kommer, at en del af arealet sandsynligvis er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3.
Fredningen fra 2015
• Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i 2015 tillod efter en afvejning, som DN ikke var
enig i, at surfing skulle være tilladt i søens østlige tredjedel.
• I forbindelse med fredningsnævnets behandling af den af DN rejste fredningssag tilkendegav
Thisted Kommune, at man fandt det væsentligt at opretholde muligheden for almindelig
surfing i den østlige del af søen og udtalte, ”at den havde til hensigt at anlægge en parkeringsplads
og parkere en toiletvogn på østsiden og derfra etablere en adgang til søen”.
• Et beskedent anlæg, som efter nogens opfattelse ville balancere beskyttelsesinteresserne
mod den øgede færdsel på søen.
• I erkendelse af det påtvungne kompromis gik DN positivt ind i at etablere lovlig adgang
via en gangbro gennem rørskoven.
• På baggrund af kommunens tidligere udmeldinger i forbindelse med fredningssagen forekommer
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det næsten absurd, at man nu, efter kun 4 år, springer fra sin hensigtserklæring
over for fredningsnævnet og ansøger om tilladelse til et større betonbyggeri og anlægsarbejde.
• Det kunne måske være på sin plads at minde om, at kommunen er tilsynsmyndighed og
garant for, at fredningerne i kommunen respekteres. Det er ikke kommunens opgave, at
udfordre fredningen og gradvist forsøge at nedbryde beskyttelsen af naturværdierne til
fordel for snævre friluftsinteresser.
• Hvis det påtænkte projekt gennemføres, vil forudsætningerne for afgørelsen i 2015 efter
DNs opfattelse være kompromitteret, idet øget færdsel og sejlads på søen vil få et helt andet
omfang end tidligere.
Habitatdirektivområde nr. 24 og Fuglebeskyttelsesdirektivområde nr. 22
• DN er enig i miljøstyrelsens vurdering (10. april 2019) af, at projektet pga. øget færdsel
og sejlads på søen kan have påvirkning af Natura 2000-område 24 og fuglebeskyttelsesområde
22.
• Det er af afgørende betydning, at Vandet Sø er blevet omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet
(2018). Der henvises til DOF Nordjyllands høringssvar vedr. projektet.
• I Thisted Kommunes foreløbige konsekvensvurdering (27. august 2019) af Cold Hawaii
Inland projekt anføres der i konklusionen: ”Der er desuden lagt vægt på, at projektet overordnet
set medvirker til en friholdelse af surfing fra de øvrige søer”. Efter DNs opfattelse
er der allerede forbud mod at windsurfe på søerne i Thy, jf. vedhæftede cirkulærer nr. 21
(26/2 1985) om vandløbsloven, pkt. 5.2, som fortsat er gældende.
• Med øget færdsel i fredningen og på søen, mener DN, at naturbeskyttelseslovens § 50 skal
inddrages i overvejelserne om dispensation: ”Fredningsnævnet kan meddele dispensation
fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod
fredningens formål. Reglerne i § 66 finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 2. Fredningsnævnet kan kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået
fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke
indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af
arter, som området er udpeget for”.
Nationalpark Thy
• DN vil gerne minde om, at det ansøgte projektområde ligger i Nationalpark Thy og er omfattet
af Bekendtgørelse om Nationalpark Thy, nr. 866 af 27. juni 2016. Heraf fremgår det
under kapitel 2, pkt.7) Udviklingen af friluftsliv og naturoplevelser skal ske på et bæredygtigt grundlag og pkt.8) Sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrende
færdsel og ophold.
• Der henvises til DOF Nordjyllands høringssvar vedr. planen om naturgenopretning af
Vandet Søs østlige del.
Indstilling fra Danmarks Naturfredningsforening
På baggrund af ovenstående kommentarer og bemærkninger skal DN anbefale Fredningsnævnet for
Nordjylland, nordlige del at afvise Thisted Kommunes ansøgning og fastholder, at der kun kan opstilles en diskret placeret toiletvogn i surf-sæsonen.
…”
Fredningsnævnets afgørelse
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Habilitet
Fredningsnævnets medlemmer er enige om, at både Esben Oddershede og dennes suppleant Joachim Plaetner Kjeldsen er inhabile, da begge medlemmer som kommunalbestyrelsesmedlemmer har
pladser i Thisted Kommunes Klima – Miljø- og Teknikudvalg, hvilket skal sammenholdes med, at
arealet, hvorpå projektet ønskes opført, ejes af Thisted Kommune.
Fredningsnævnets formand har indhentet en udtalelse fra Miljøstyrelsen, som ikke har kunnet pege
på anden løsning, end at denne sag herefter alene må behandles af det ministerielt udpegede medlem Tage Leegaard og formanden for fredningsnævnet.
Ansøgning om dispensation
Overfredningsnævnets afgørelse af 19. april 1977 om fredning af Vandet sø har til formål at sikre
udsigten fra Thisted-Klitmøller vejen til Vester Vandet sø og klitplantagen syd for denne, samt at
sikre søen som sådan med dens landskabelige betydning og dens naturmæssige særpræg. Fredningen
har bestemmelser om, at bebyggelse ikke er tilladt, samt at der ikke må opstilles skure, boder, master,
transformatorstationer eller andre skæmmende indretninger, samt at beplantning med busk-eller trævegetation ikke må finde sted uden de påtaleberettigedes godkendelse og terrænformerne må ikke
ændres ved afgravning eller påfyldning.
Overfredningsnævnets afgørelse betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det
ansøgte ikke strider mod fredningens formål.
Fredningsnævnet finder ikke, at det ansøgte projekt strider mod formålet med fredningen, og nævnet
har forståelse for, at der er ønske om at forbedre publikumsfaciliteterne til gavn for surferne.
Fredningsnævnet finder dog under hensyn til størrelsen og placeringen af den projekterede betonplint
på 349 m2, 58 m2 depot/klublokale, 49m2 wc/omklædning/brus, samt etablering af vej, parkeringspladser og stiforbindelse mv., ikke, at der bør meddeles dispensation fra fredningsbestemmelserne.
Fredningsnævnet finder således, at navnlig opførelsen af bygningen vil få et for markant udtryk i
landskabet, ligesom anlæg af vej og parkeringspladser vil indebære ikke ubetydelige terrænændringer.
Fredningsnævnet meddeler derfor afslag på den ansøgte dispensation.
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:
•
•
•
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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
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning
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.naevneneshus.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 overskredet
klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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 afgørelsesudkast 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 bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.
Med venlig hilsen

Niels Bjerre

13

1. Tage Leegaard,
2. Esben Oddershede,
3. Miljøstyrelsen, MST-511-01044,
4. Thisted Kommune, att. Finn Skovbakke,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Ib Nord Nielsen,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Poul Hald Mortensen,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
12. Jens Otto Nystrup.
13. Knud Møller Pedersen,
14. Birthe Jensen,
15. Hans Søndergaard,
16. Jytte og Kaj Haagensen
17. Thorkild Hansen,
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Thisted Kommune

Den 13. juli 2020
FN-NJN-44-2020: Rydning i Kvadderkær.
Fredningsnævnet har den 29. maj 2020 fra Thisted Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til
at foretage rydning af et tilgroet moseareal på matr.nr. 76 Klitmøller Huse, V. Vandet, der ejes af
Klitmøller Ålekistelag v/ formand Mogens Goul-Jensen.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 19. april 1977 om fredning af arealer
ved Vester Vandet sø, der har til formål at sikre udsigt fra Thisted-Klitmøller- vejen til Vester Vandet sø og klitplantagen syd for denne samt at bevare søen og dens område i deres daværende tilstand
og med bestemmelse om, at terrænformerne ikke må ændres ved afgravning eller opfyldning. Herudover skal fredningen sikre søens landskabelige betydning og naturmæssige særpræg, samt sikre
søen mod skæmmende bebyggelsesmæssige og beplantningsmæssige ændringer.
Det er om det ansøgte projekt oplyst, at der søges om dispensation til rydning af det nedenfor viste
areal for trævækst som forberedelse til afgræsning. Arealet er omfattet af naturbeskyttelseslovens §
3. Trævæksten ønskes revet op med roden og afbrændt på stedet, og samtidig ønskes der en rydning
efter 4 år for gen-trævækst. Afbrændingen udføres efter brandchefens anvisning.
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Thisted Kommune har derudover bl.a. oplyst, at området ligger indenfor Natura 2000 område nr.
24; Hanstholm Reservatet, Nors Sø og Vandet Sø (H24 og F22). Området er kortlagt som klitlavning, og vurderet i moderat tilstand (tilstand III; ugunstig bevaringsstatus), grundet tilgroning med
vedplanter. Af handleplanen for Natura 2000 området er fastsat følgende mål: ”For naturtyper og
arters levesteder, der er vurderet til natur/skovtilstandsklasse III-V er målsætningen, at udviklingen i
deres natur/skovtilstand er i fremgang, således at der på sigt opnås natur/skovtilstand I-II og gunstig
bevaringsstatus, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det.”
Projektet vurderes at være et led i opfyldelsen af handleplanens indsatsprogram. Projektet strider
ikke mod målet om gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget, idet
der i § 3 dispensationen vil blive stillet vilkår om, at arbejdet kun må udføres udenfor ynglesæson
og ikke må medføre køreskader. Endvidere vurderes det, at projektet ikke vil påvirke øvrige bilag
IV arter, da området i sin nuværende tilstand ikke vurderes at være egnet levested for bilag IV arter.
Udpegningsgrundlag fremgår herunder:

Dansk Ornitologisk Forening har i en mail af 26. juni 2020 oplyst, at man ikke har bemærkninger til
det ansøgte.
Fredningsnævnets behandling af sagen
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 1. juli 2020. I besigtigelsen
deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem
Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Esben Oddershede. For Thisted Kommune
mødte Anja Sørensen. For Klitmøller Ålekistelag mødte Mogens Goul-Jensen.
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Anja Sørensen oplyste, at der i forbindelse med rydningen vil blive udlagt køreplader og at rydningen skal foretages uden for fuglenes ynglesæson.
Danmarks Naturfredningsforening havde ingen bemærkninger til det ansøgte projekt.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af arealer ved Vester Vandet sø betyder, at projektet kræver fredningsnævnets
dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet 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
ansøgte 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 lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger om projektet og dets gennemførelse meddele dispensation til det ansøgte projekt.
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
3

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med
virkning 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.naevneneshus.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
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og
Fødevareklagenævnets 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 afgørelsesudkast 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 bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:
1.
2.
3.
4.
5.
4

Tage Leegaard,
Esben Oddershede,
Miljøstyrelsen,
Thisted Kommune, att. Anja Sørensen,
Danmarks Naturfredningsforening, København,

6. Danmarks Naturfredningsforening, Thy,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Thy,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
12. Klitmøller Ålekistelaug v/ Mogens Goul-Jensen,
13. Kim Johannesen.
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Fredningsnævn for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 24968604
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Den 15. november 2020

FN-NJN-53-2020: Ny beboelse m.v. på Vandetvej 11, Thisted.
Fredningsnævnet har den 23. juni 2020 fra Thisted Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til
efter nedrivning af eksisterende bebyggelse at opføre ny beboelse, garage og maskinhus på matr.nr.
34a Vester Vandet By, Vester Vandet, beliggende Vandetvej 11, 7700 Thisted. Ansøgningen er
indsendt af Malene og Mogens Thousgaard Kirstein. Det er yderligere oplyst, at ejendommen også
omfatter matr.nr. 12V smst.
Sagens baggrund
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 19. april 1977 om fredning af arealer ved Vester Vandet sø, der har til formål at sikre udsigt fra Thisted-Klitmøller-vejen til Vester
Vandet sø. Fredningen har bestemmelser om, at der ikke må bebygges bortset fra bygninger, der er
nødvendige til bestående brug, og som opføres i umiddelbar nærhed af bestående bygninger. Herudover må større om- og tilbygning til eksisterende bebyggelse kun foretages med fredningsnævnets
tilladelse.
Det fremgår bl.a. af den oprindelige ansøgning, at det eksisterende stuehus, der er opført i 1892, har
et areal på 101 m2 samt en ikke boligregistreret tagetage på 75 m2 Boligen har oprindeligt haft en
staldbygning i forlængelse af boligens vestgavl, 4 m fra den nuværende gavl, men blev nedrevet i
1964. En tidligere carport og skur faldt i en storm i 2005. Bygningen fremstår med vandskurede
facader og stråtag og er i dag ikke egnet til beboelse.
Den nye beboelse anlægges som et traditionelt længehus med gavl mod øst og vest, som den eksisterende bolig, men ca. 3,5 m længere mod øst og ca. 2,4 m mod nord – modsat søsiden.
Facaderne opføres i mursten i halvstensforbandt og med et gennemgående pille-vindues motiv. Taget opføres med 45 grader saddeltag med 1/3 valm med tagpap på lister. Boligens tagryg bliver ca.
1 m højere end den nuværende på grund af isolerings- og lyskrav, samt sokkel. Boligen ønskes opført med et samlet bruttoareal på 157 m2 i stueplan og udnyttet tagetage på 93 m2 brutto. Da ejerne
fremtidigt ønsker et mindre dyrehold ønskes opført en garage- og maskinhusbygning placeret som
en vinkellænge på nordsiden af boligen og med fladt tag for ikke at skærme fra Klitmøllervej mod
Vester Vandet sø.
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Ovenfor ses visualisering af nybygningen.

Nedenfor ses facadetegninger.

2

Thisted Kommune har i en mail af 14. august 2020 om Natura 2000 anført:
”…
Huset ligger knap 100 m nord for den sydøstlige afgrænsning af Natura 2000-område nr. 24: Hanstholm Reservatet, Hanstholmknuden, Nors Sø og Vandet Sø (H24, F22). Nedrivning og byggeri vurderes ikke at medføre en negativ påvirkning af Natura 2000 området, idet det ikke vurderes at være
forbundet med udledninger eller forstyrrelser af sådan et omfang at det kan påvirke arter eller naturtyper i det beskyttede område. Nærmeste kortlagte levested for arter på udpegningsgrundlaget er
rørskoven vest for Vandet sø, som er kortlagt som levested for rørdrum og rørhøg. Dette ligger så
fjernt fra Vandetvej 11, at det ikke vurderes at kunne blive forstyrret af nedrivningen og byggeriet.
Bilag IV arter, der har deres udbredelsesområde i projektområdet, er birkemus, flere flagermusarter,
spidssnudet frø, strandtudse, markfirben, stor vandsalamander og ulv. Ingen af disse arter er registreret i nærområdet.
Birkemus forekommer typisk i vandløbsnære områder med skov og krat, og er specielt udbredt i
den sydlige del af Thy. Det kan ikke udelukkes, at der kan forekomme birkemus i nærheden af projektområdet. Det nye byggeri etableres dog, hvor det nuværende byggeri ligger, og rækker ikke udover de færdselsarealer der i dag ligger omkring huset og haven. Det vurderes derfor at projektområdet, og arbejdsområdet i forbindelse dermed ikke er potentielt levested for birkemus.
Det er sandsynligt, at der forekommer flere flagermusarter i området. Arter som dværg-, syd- og
skimmelflagermus opholder sig i bygninger, og det vurderes, at det eksisterende hus er et potentielt
levested for disse arter. Arterne er i gunstig bevaringsstatus, og det vurderes at nedrivningen af huset ikke medfører en forringelse af yngle-/rasteområdets funktionalitet, idet arterne har en stor aktions- og spredningsradius. Der bør stilles vilkår om, at Naturstyrelsen kontaktes før nedrivningen
igangsættes mhp. en vurdering af tilstedeværelsen af flagermus. Såfremt der findes flagermus i bygningen vil Naturstyrelsen bistå med hjælp til en plan for udslusning el. lign.
Med henvisning til de øvrige Bilag IV arters levevis vurderes projektet heller ikke at udgøre en forstyrrelse af disse arter, eller en negativ påvirkning af deres levesteder.
Thisted Kommune vurderer, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter
ikke vil have en væsentlig påvirkning på habitatnaturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget
for Natura 2000-området, og at der ikke er behov for en nærmere konsekvensvurdering. Samtidig
vurderes det, at projektet ikke forringer yngle- og rasteområder for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV og dermed heller ikke områdets økologiske funktionalitet. ..”.
Fredningsnævnets behandling af sagen
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 9. september 2020. I besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre og det kommunalt udpegede
medlem Esben Oddershede. Det ministerielt udpegede medlem, Tage Leegaard havde lovligt forfald og vil indgå i sagens videre behandling på skriftligt grundlag. For Thisted Kommune mødte
Klavs Bærent Iversen. For Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening
mødte Poul Hald Mortensen. Ejerne var mødt tillige med arkitekt Mathilde Rødbro.
Ejerne oplyste, at de har fået tilført nabojord i form af et ikke matrikuleret areal ved en ejendomsberigtigelse, således at ejendommen nu har et jordtilliggende på 1,5 ha på matr.nr. 12v V.Vandet By,
V.Vandet. Ejerne vil med tiden gerne have fårehold og får derfor brug for opbevaringsplads til maskiner og biler, samt til at fårene kan komme under tag om vinteren. Højden på rygningen af stuehu-
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set bliver ca.1 m højere end den eksisterende, hovedsagelig på baggrund af isoleringskrav. Der vil
blive i alt 7,6 m til kip.
Thisted Kommune havde ingen bemærkninger til det ansøgte.
Danmarks Naturfredningsforening bemærkede, at foreningen gerne ser den restriktive linje, som
fredningsnævnet har haft vedrørende denne fredning, opretholdt. Udhuset bør være mindre og den
skærmende beplantning bør opretholdes.
Ejerne tilkendegav, at man vil overveje opførelse af et mindre maskinhus med kælder og en rampe
dertil.
Det blev aftalt, at der til Fredningsnævnet og Thisted Kommune fremsendes et revideret forslag til
opførelse og indretning af maskinhus inden den 14. oktober 2020.
Der er til nævnet fremsendt et revideret projekt, hvoraf fremgår, at maskinhuset nu er mindsket således at garage- og maskinhuslængen er afkortet med over to meter, og nu har et areal på 67m2 inklusiv trappe. Ejerne ønsker at etablere kælder med rampetilkørsel under det reducerede maskinhus.
Det anføres, at denne løsning i et vist omfang vil muliggøre at der etableres folde til dyr i vinterperioden samt til opbevaring af landbrugsredskaber (traktor med tilhørende bagskovl, frontlæsser, harve, plov, samt ATV med vogn, slagleklipper, hegnsmateriel og plænetraktor samt båd, da der er
søret til ejendommen). Den skærmende beplantning mellem bebyggelsen og Klitmøllervej opretholdes, ligesom der vil blive etableret lav tæt vegetation med stedsegrønt.

Ovenfor ses ny situationsplan.
Neden for ses facadetegninger i det reviderede projekt.
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Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening har i mail af 10. november 2020
bemærket, at:
”…
De to grønne foreninger kan - under en efterfølgende beskrevet forudsætning - acceptere det reviderede projekt, når det gælder den fremtidige bygningsmasses placering og fremtræden.
Vi forudsætter imidlertid, at der i det omfang, hvor den nuværende skærmende beplantning mod
nord fjernes af hensyn til adgangsvejen til kælderen, sker en beplantning med en tilsvarende, skærmende beplantning, så den nye bygning fortsat kamufleres af træer og buske, når forbipasserende på
landevejen kigger ned mod Vandet Sø.
For at den skærmende trævækst ikke skal blive for høj (med deraf følgende behov for topkapning),
så trævæksten oplevet fra vejen risikerer at forring oplevelsen af Vandet Sø, så anbefaler DN og
DOF, at der anvendes træer og buske, der ikke opnår en for stor højde.
Konkret kunne vi anbefale plantning af f. eks. hassel, hvidtjørn, kristtorn, slåen og navr
…”.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredningen af arealer ved Vandet sø betyder, at det ansøgte projekt kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1, hvorefter fredningsnævnet 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 ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse
af arter, som området er udpeget for.
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Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte
ikke kan beskadige eller 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 lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3, idet det dog forudsættes, at Naturstyrelsen Thy kontaktes før nedrivningen med henblik på en nærmere vurdering af, om der findes flagermus i bygningen.
Fredningsnævnet kan meddele dispensation til det reviderede projekt på vilkår, som nævnt af Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening om etablering af en tilsvarende og
skærmende beplantning, således at den nye bygning fortsat kamufleres af træer og buske.
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
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med
virkning 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.naevneneshus.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
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede
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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
afgørelsesudkast 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
bortfalder, 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,
4. Thisted Kommune, att. Klavs Bærent Iversen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Thisted,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologis Forening, Thisted,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
12. Malene og Mogens Thousgaard Kirstein,
13. Arkitekt Mathilde Rødbro
14. Naturstyrelsen Thy
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 24968604
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Den 4. januar 2021

Thisted Kommune

FN-NJN-61-2020: Etablering af toiletbygning og forbedring af parkeringsforholdene m.v. ved
Vester Vandet sø.
Fredningsnævnet har den 20. august 2020 fra Thisted Kommune modtaget ansøgning om tilladelse
til at etablere en toiletbygning og forbedring af p-forholdene mv. på matr.nr. 5l Vester Vandet By,
Vester Vandet, der ejes af Thisted Kommune. Ansøgningen er udarbejdet af Niras A/S, Aalborg.
Fredningsnævnet har med en flertalsafgørelse meddelt dispensation til det ansøgte. Begrundelsen
for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets begrundelse.
Sagens baggrund
Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 19. april 1977 om fredning af Vandet
sø, der har til formål at sikre udsigten fra Thisted-Klitmøller vejen til Vester Vandet sø og klitplantagen syd for denne, samt at sikre søen som sådan med dens landskabelige og naturvidenskabelige
værdier og dens naturmæssige særpræg. Fredningen har bestemmelser om, at bebyggelse ikke er
tilladt, samt at der ikke må opstilles skure, boder, master, transformatorstationer eller andre skæmmende indretninger, samt at beplantning med busk-eller trævegetation ikke må finde sted uden de
påtaleberettigedes godkendelse. Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller påfyldning.
Fredningsnævnet behandlede under FN-NJN-16-2019 en ansøgning vedrørende det samme areal,
og tilkendegav i forbindelse med afgørelsen af 24. oktober 2019 følgende:
”… Fredningsnævnet finder ikke, at det ansøgte projekt strider mod formålet med fredningen, og
nævnet har forståelse for, at der er ønske om at forbedre publikumsfaciliteterne til gavn for surferne.
Fredningsnævnet finder dog under hensyn til størrelsen og placeringen af den projekterede betonplint på 349 m2, 58 m2 depot/klublokale, 49m2 wc/omklædning/brus, samt etablering af vej, parkeringspladser og stiforbindelse mv., ikke, at der bør meddeles dispensation fra fredningsbestemmelserne. Fredningsnævnet finder således, at navnlig opførelsen af bygningen vil få et for markant udtryk i landskabet, ligesom anlæg af vej og parkeringspladser vil indebære ikke ubetydelige terrænændringer.
Fredningsnævnet meddeler derfor afslag på den ansøgte dispensation…”.
Det daværende projekt var beskrevet som følger:
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”…






ny uopvarmet bygning med wc/omklædning samt klubhus og depotrum, herunder 349 m2
betonplint, 58 m2 depot/klublokale, 49 m2 wc/omklædning/brus
etablering af ny indkørsel og parkering, herunder med udvidelse af den eksisterende vej
med 53 meter, 27 parkeringspladser, 7 m bred, 130 m lang vejforbindelse (heraf er 53 m udvidelse af eksisterende vej)
etablering af tilgængelig stiforbindelse på eksisterende parkeringsareal fra parkeringsareal
til bygning, på i alt 2 m i bredden og 31 m i længden,
etablering af naturlegeplads, eksempelvis på et areal på 300 m2 ryddet areal,
etablering af grillareal. (er senere frafaldet)
…”

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at det nu foreliggende reducerede projekt indebærer følgende tiltag:
”…












etablering af ny parkeringsplads for bl.a. personbiler i den østlige side af matriklen,
Etablering af ny indkørsel i den nordlige ende af matriklen,
Opførelse af en bygning (CHI modul) langs den eksisterende beplantning i den vestlige side
af matriklen. Bygningen er uopvarmet og rummer handikaptoilet (unisex), to omklædningsrum (herrer/damer), et bruserum (unisex) samt et teknikrum. For enden af bygningen mod
nord placeres skraldespande.
Ca. 2/3 af bygningen er omgivet af en 1,5 m bred betonplint. På vestfacaden placeres to udebrusere og en vandpost. På begge facader placeres lange bænke.
Fra den sydlige ende af bygningen fører en bred trappe op til en udkigsplatform på taget af
bygningen,
Bygningens ansøgte mål er: Højde 3,6 m (inkl. rækværk på udsigtsplatform), længde 19,5 m
(inkl. betonplint mod nord), bredde 5,9 m ( inkl. betonplint mod vest og øst).
Fastholdelse af åbent tilrigningsområde/opholds- og picnicområde.
Fastholdelse af midlertidig surf-udstyrsopbevaring bag velfærdsbygningen i perioden 1.
april til 1. oktober, hvor surf er tilladt i den østlige ende af Vandet Sø. Opbevaring sker i 2
containere, 1 til NASA (den lokale surfklub North Atlantic Surf Association) og 1 til
Westwind surfskole, begge med base i Klitmøller. Containerne skal fremstå pæne, malede
og evt. beklædt med træ så udstyrsopbevaringen skjules mest muligt.
Skærmende beplantning syd for den nye bygning
…”

Det er yderligere anført, at den nye ansøgning er en ændring i
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Etablering af ny indkørsel og 27 parkeringspladsen. Parkeringspladsen anlægges med græsarmeringssten i stedet for stabilgrus.
Bygningsmassen reduceres fra 58 m2 depot og klublokale samt 49 m2wc/omklædning og
brus til i alt ca. 32 m2 omklædning/bad, handikap wc samt teknikrum. Klublokale og fast depot udgår af projektet.







Betonplinten omkring bygningen reduceres fra 349 m2 til 92 m2 Betonplinten omkring bygningen er reduceret til en minimumsbredde på 1,5 m og erstattet med grus på ca. 20% af
bygningens omkreds.
Naturlegeplads udgår, herunder bålpladser.
Der er ikke mulighed for natparkering.
Placering af midlertidig udstyrsopbevaring bag velfærdsbygningen fjernes fra pladsen i perioden oktober-marts.
Eksisterende parkering syd for grusvejen tilbageføres til natur.

Thisted Kommune har i den fremsendte ansøgning bl.a. anført, at
”…
Det ansøgte projekt forudsætter byggetilladelse, landzonetilladelse samt dispensation fra søbeskyttelseslinjen omkring Vandet Sø.
Thisted Kommune vurderer, at det ansøgte projekt kan rummes inden for retningslinjerne for de
landskabelige udpegninger i kommuneplanen samt hensynet til kystnærhedszonen. Thisted Kommune er indstillet på at stille vilkår omkring de beplantningsmæssige forhold. Thisted Kommune
vurderer desuden at det ansøgte projekt ikke er i konflikt med formålet bag udlægningen af søbeskyttelseslinjen.
Overfladevand nedsives på grunden og spildevand opsamles i septiktank, der tømmes efter behov.
Alternativt etableres en husstandspumpe med tilkobling til spildevandsledninger i området. Thisted
Kommune vurderer at disse forhold ikke er i strid med de natur og miljømæssige interesser i området.
Thisted Kommune henviser i øvrigt til følgende forhold, der blev fremlagt ved fredningsnævnets
behandling af den foregående ansøgning (sagsnummer FN-NJN-16- 2019).
Projektet er offentligt tilgængeligt og til almenvellets brug, og at det især henvender sig til børn,
unge og nybegyndere blandt såvel lokale som besøgende.
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Den allerede etablerede bro og de primitive forhold på p-arealet har været til stor glæde for en bred
brugergruppe, og at de ansøgte faciliteter primært er et kvalitetsløft til de eksisterende brugere.
Faciliteterne er anvendelig for flere brugergrupper ud over surf interesserede, herunder natur og
friluftsinteresserede, f.eks. vandrere og cyklister. Vandetvej indgår i en national cykelrute - Rute nr.
2 Hanstholm-København samt to lokale cykelruter - Vandet Sø Ruten og Den Franske Rute. Projektet vil være et fint puste-/toiletstop på disse ruter og evt. udgangspunkt for de lokale ruter.
Projektet vil sikre, at der sker adskillelse af hårde og bløde trafikanter samt at der sker en optimering af spildevands- og affaldshåndtering
Projektets aktiviteter er rettet mod dagtimerne.
Der har frem til 2013været spejder aktiviteter og et spejderhus på samme lokalitet, som det ansøgte.
Fredningsnævnet har d. 6. juli 2015 ved fredningskendelsen ”Supplerende fredning af Vandet Sø i
Thisted Kommune” - efter en samlet afvejning af de forskellige hensyn afgjort at surfing, men ikke
kitesurfing, skal være tilladt i søens østlige tredjedel. Afgørelsen blev påklaget, men Fredningsnævnets afgørelse blev stadfæstet af det daværende Natur- og Miljøklagenævn d. 5. februar 2015
(MNK-520-00038).
Projektets lokalisering ved Vandet sø understøtter de igangværende aktiviteter på søen, som der
historisk set er blevet peget på som egnet til surfing, og som vil bidrage til en friholdelse af surfing
på andre søer i området. Tilbage i 1989 vedtog Viborg Amtsråd en plan for regulering af windsurfing på amtets søer og Limfjorden. I planen blev der foretaget en afvejning af de rekreative interesser og naturbeskyttelseshensyn. I prioriteringen blev der peget på den østligste del af Vandet Sø
som et sted, der kunne bruges til surfing.
Projektet er en del af en større og fokuseret planlægning af kommunens strategiske sammenbinding
af vandsportsaktiviteter på vestkysten og fjordkysten, og at lokaliteten ved Vandet sø er den naturlige geografiske sammenbinding af disse. For at sikre hensigtsmæssig brug af området og faciliteterne kan Thisted Kommune under myndighedsbehandlingen bl.a. stille vilkår om:
at der sker tydeligere skiltning af parkeringsperioder herunder hindring af natparkering.
at der er tydeligere forbud mod campering. Thisted Kommune ønsker ikke at facilitere campering
på området, hvilket er i overensstemmelse med ønsker fra brugere og bredejere. Af samme grund er
pladsen ved Vandet Sø også det eneste spot i Cold Hawaii Inland hvor der ikke er en pladsstøbt
grill.
at der alene må være neutral og offentlig skiltning
Thisted Kommune er derfor indstillet på at meddele landzonetilladelse samt dispensation fra søbeskyttelseslinjen, men afventer Fredningsnævnets afgørelse.
…
Thisted kommune har i 2016 ansøgt om et lavbundsprojekt på det tidligere søareal mod øst og fået
afslag om tilsagn. I 2019 har Thisted Kommune været i dialog med Landbrugsstyrelsen om at søge
igen pga. nye beregningsmetoder, men blev oplyst om at projektet ikke kunne få tilsagn i 2019. Det
er pt. uafklaret hvornår der evt. søges om et lavbundsprojekt i området, da der pt. hverken skal laves
en N eller P indsats i oplandet. Thisted kommune forventer at der på et tidspunkt ansøges om et
lavbundsprojekt i området.
Selve projektområdet er ikke udfordret af høj vandstand. Thisted Kommune vurderer ikke at realisering af det ansøgte projekt vil forhindre et fremtidigt lavbunds-projekt, fordi det er muligt at afskære
de to projekter fra hinanden.
…”
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Thisted Kommune har den 19. august 2020 udarbejdet en foreløbig konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-område. Projektområdet er beliggende umiddelbart op ad Natura 2000-område
nr. 24 Hanstholm Reservatet, Hanstholm Knuden, Nors Sø og Vandet Sø, som består af Habitatområde nr. 24 og 220, samt fuglebeskyttelsesområde nr. 22. Fra 1. november 2018 er fuglebeskyttelsesområdet udvidet, så det også omfatter Vandet Sø.
Det hedder bl.a. følgende i konsekvensvurderingen:
”…
Udvidelse af fuglebeskyttelsesområdet
MST har i forbindelse med processen om grænsejusteringerne udarbejdet et notat for hvert Natura
2000-område om ændringerne. For Natura 2000-område nr. 24 er angivet at MST har foreslået Fugle beskyttelsesområdet udvidet så Vandet sø, samt omgivende naturarealer omkring søen indgår.
Udvidelsen af fuglebeskyttelsesområdet er begrundet med sammenfald med habitatområdets afgræsning og med tilstedeværelse af ynglende rørdrum, som findes på udpegningsgrundlaget. MST
har kortlagt et muligt levested for arten i et område nær bredden i den nordvestlige ende af Vandet
sø.
Natura 2000-planen
Den overordnede målsætning for Natura 2000 området, er at naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget opnår gunstig bevaringsstatus. Målet er at bevare området som et stort, sammenhængende klitlandskab med gode fourageringsmuligheder og levesteder for områdets fugle. Kystskrænterne
med blottet kalkbund og artsrig overdrevsvegetation sikres. De i nationalt og biogeografisk henseende store arealer med klithede, klitlavninger sikres som udstrakt og uberørt natur. Arealer med
klitnatur udvides. Ligeledes sikres de nationalt og biogeografisk store arealer med kalkoverdrev og
bøg på mor. De truede naturtyper sikres, og arealet øges. De næringsfattige søer i området prioriteres højt og sikres en god vandkvalitet. Lobeliesø prioriteres over andre søtyper.
Levestederne for områdets store bestand af tinksmed sikres. Desuden sikres områdets truede arter
og nationale ansvarsarter. Der sikres fortsat gode vilkår for nordisk lappedykker og liden najade.
Områdets naturlige integritet sikres i form af en hensigtsmæssig drift, pleje og hydrologi, en lav
næringsstofbelastning, og gode sprednings- og etableringsmuligheder for arterne.
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet:
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Ovenstående skema er fra gældende Natura 2000-plan 2016-2021. MST har i oktober 2019 haft
udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områderne i høring1, og i den forbindelse er der foreslået
følgende: damflagermus fjernes, ret nærrigsfattige søer tilføjes og ege-blandskov fjernes.
Der er ingen kortlagt habitatnatur i nærheden af projektområdet. Nærmeste kortlagte habitatnaturtype er et rigkær som ligger ca. 1,4 km sydvest for projektområdet. Grundet afstanden og projektet omfang, vurderes det at projektet ikke påvirker rigkæret eller andre naturtyper på udpegningsgrundlaget.
Vandet Sø er den største og dybeste sø i Natura 2000-området, og er 478 ha og har en maxdybde på
over 20 m. Søen er kortlagt som en kransnålalgesø (3140). Miljømålet for Vandet Sø er en god økologisk tilstand. Søen er vurderet til at have en moderat økologisk tilstand på grund af indholdet af
fytoplankton (jf. basisanalyse 2121-2027). Projektet vurderes ikke at påvirke søen, idet toiletbygningen er placeret på den anden side af vejen, og idet projektet omfatter en forbedring af de eksisterende toiletfaciliteter og p-forhold.
Stor vandsalamander foretrækker at yngle i varme, rene vandhuller og søer, og færdes også på land
udenfor yngletiden. Arten er almindelig i hele landet, men dog forholdsvis sjælden i Vestjylland og
Vendsyssel. Arten er ikke registeret nær projektområdet eller ved levestedskortlægningen i Natura
2000-området. Projektområdet ikke er et egnet yngle- eller rasteområde for stor vandsalamander.
Vandet sø er ikke egnet yngleområde, da der forekommer en god bestand af fisk. Thisted Kommune
har ingen informationer om, at stor vandsalamander forekommer i området, det er dog muligt, at
arten forekommer i rørskoven (mosen) i den østlige del af Vandet sø. Samlet set vurderes det, at
projektet ikke påvirker egnede yngle- og rasteområder for arten, idet projektet foregår på land og
ikke omfatter egnede yngle- og rasteområder.
Damflagermus er registreret ved Vandet sø, i den sydvestlige del og ved Nors sø, og findes også i
Hanstholmreservatet. Arten vurderes ikke at blive påvirket af projektet, idet projektet ikke omfatter
egnede yngle- eller rasteområder og da der ikke fældes gamle træer, nedrives gamle huse eller ændres på ledelinjer i landskabet.
Odder foretrækker uforstyrrede vandløb, moser, fjordområder og søer. Odderen er nat-aktiv og det
er især vigtigt for arten at have mulighed for at skjule sig i høj vegetation eller lignende om dagen.
Arten er vidt udbredt i området og har en god bestand. På nationalt plan vurderes odder at have gunstig bevaringsstatus i den atlantiske region og i Jylland som helhed. Odderen færdes i området og
der er tidligere observeret friske spor og ekskrementer efter odder ved vandløbet Tilløb Vandet Sø.
Ifølge håndbog om bilag IV-arter opholder odderen sig i dagtimerne primært i en hule i brinken
eller under buske, træer eller andet der kan give ly. Yngleområder er typisk afsides sø- eller moseområder med rørskove og anden tæt bevoksning. Ynglesæsonen går fra juni til november. Thisted
kommune har ikke kendskab til, at odder yngler nær projektområdet. Opførelse af toiletbygningen
foregår i dagtimerne, og ca. 40 m nord for vandløbet. Projektet forventes at medføre en kortvarig
mindre forstyrrelse i anlægsfasen, men vurderes ikke at påvirke yngle – eller rasteområder for arten,
da anlægsfasen er uden for ynglesæsonen. I driftsfasen vurderes det at projektet ikke påvirke yngleeller rasteområder for arten.
Liden najade findes kun i Nors sø, hvorfor den ikke vil påvirkes af dette projekt. Da projektområdet
udelukkende foregår på land vurderes, at projektet ikke påvirker arten.
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Ovenstående skema er fra gældende Natura 2000-plan 2016-2021. MST har i oktober 2019 haft udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områderne i høring, og i den forbindelse er der foreslået følgende ændringer; ynglefuglene natravn, rødrygget tornskade og rørhøg tilføjes, mens mosehornugle
fjernes. For trækfuglene: kortnæbbet gås tilføjes.
Ynglefugle
MST har foreslået tilføjet ynglefuglene natravn, rødrygget tornskade og rørhøg, mens mosehornugle
fjernes. MST har angivet som begrundelse for tilføjelse af arterne at de har en regelmæssigt tilbagevendende og væsentlig yngleforekomst. Kriteriet dækker de ynglefugle på bilag 1 i fuglebeskyttelsesdirektivet, der yngler regelmæssigt i fuglebeskyttelsesområdet, hvor landskabet bidrager til velegnede levesteder. En regelmæssigt tilbagevendende yngleforekomst defineres ved, at arten vides at
have ynglet i det givne område i mindst fem ynglesæsoner i perioden 2004-2017 begge år inklusive,
hvoraf mindst tre yngleforekomster skal være siden 2009.
Mosehornugle er fjernet fra udpegningsgrundlaget da den vurderes at være forsvundet fra lokaliteten, da der ikke har været positivt ynglefund i perioden 2004-2017.
Jf. Natura 2000-handleplan 2016-2021 er de konkrete målsætninger for området i forhold til fuglene, at de kortlagte levesteder for rørdrum og tinksmed inden for Natura 2000-området bringes til
eller fastholdes i tilstandsklasse I eller II; Natura 2000-området bidrager til at sikre eller genoprette
levesteder for en levedygtig bestand af de udpegede arter på nationalt og/eller internationalt niveau;
Tilstanden og det samlede areal af levestederne for trane, hjejle og mosehornugle som ynglefugle
sikres eller øges, således at der er tilstrækkeligt med egnede ynglesteder for arterne i området; Tilstanden og det samlede areal af levestederne for sædgås som trækfugl i området sikres eller øges,
således at der findes egnede raste- og fødesøgningssteder for arten.
Rørdrum
Rørdrum yngler i vanddækkede tagrørskove i tilknytning til større eller mindre søer og moser. I
udbredte rørskove synes territorierne at være 8-20 ha, mens der i moseområder, specielt med en
mosaikagtig udformning, kan yngle rørdrum i rørsumpområder ned til nogle få hektar, dog så oftest
således at rørdrummen har flere sådanne områder af fouragere i. Selve området hvor reden anlægges og ungerne senere opfostres, er vanddækket rørskov. Vanddækning skal helst være 30 cm for at
udgøre et effektivt værn mod ræve, som kan prædere mærkbart på rørdrum. Vandkvaliteten i yngleområdet skal være så tilpas god, at der er levevilkår for fisk, krybdyr, padder og større vandinsekter,
som er artens fødegrundlag. Rørdrum kræver uforstyrrede yngleområder i perioden 1. februar til 1.
august9. Levestedets størrelse skal helst være omkring 20 ha rørskov ha. Rørdrummen skal have
uforstyrrede yngleområder, men ses samtidigt yngle nær områder hvor der er en vis forudsigelighed
i forstyrrelsesgraden10, og f.eks. ved Lille Vildmose og Vejlerne findes arten (høres paukende) og
har kortlagte levesteder nær velbesøgte publikumsfaciliteter.
I basisanaIysen11 2022-2027 for fuglebeskyttelsesområde nr. 22 fremgår det at der i det ny-udpegede fuglebeskyttelsesområde ved Vandet sø yngler et rørdrumpar i vestenden af søen (Bilag 1). I
basisanalysen 2016-2021 fremgår det at rørdrum yngler uregelmæssigt ved Nors sø, hvor rørskoven
hovedsageligt er to smalle bræmmer, der typisk tørrer ud, når søens vandstand falder p.g.a. manglende nedbør i sommerhalvåret. De kortlagte levesteder er beregnet til at være i god tilstand. Målsætningen for rørdrum er jf. Natura 2000-planen at kortlagte levesteder for rørdrum og tinksmed
inden for Natura 2000-området bringes til eller fastholdes i tilstandsklasse I eller II.
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Rørskoven nær projektarealet er i alt ca. 2 ha, og er vanddækket men ikke særligt tæt. Der er hørt
paukende rørdrum i området i 2014, 2015 og 2018 (DOF databasen og ikke offentliggjorte data).
Området er dog ikke kortlagt som levested ved MST’s levestedkortlægning i 2019 (se bilag 1). Området har en relativt lille udstrækning og er relativt åben, og vurderes ikke umiddelbart som et egnet
yngle -eller rasteområde. Paukende hanner indikerer dog at området kan være et potentielt yngle-eller rasteområde for arten, i sammenhæng med det kortlagte levested i den nordvestlige del af sø og
området ved Nors Sø. De kortlagte levesteder er i god tilstand. Ifølge basisanalysen 2021-2027 er
der registeret mellem 0-2 forekomster af arten pr. år i fuglebeskyttelsesområdet i perioden 20052019. MST har desuden kortlagt 2 levesteder for arten i både 2. og 3. generation basisanalyser. Levestederne er i god afstand til projektområdet. MST vurderer at arten har svært ved at etablere en
fast ynglebestand i området Natura 2000-området grundet områdets åbne kystlandskab og begrænsede udbredelse af rørskov.
Toiletbygningen placeres uden for egnede yngle- og rasteområder, og umiddelbart uden for fuglebeskyttelsesområdet. Bygningen placeres på et areal hvor der indtil 2013 var et hus (spejderhytte).
Siden sommerhalvåret 2017 har været opstillet en toiletvogn, været en p-plads, samt været midlertidig opbevaring af surfudstyr. Selve projektområdet vurderes ikke at være egnet yngle- eller rasteområder for arten, og er adskilt fra rørskoven og søen af en vej og et læhegn. Projektet ligger i tilknytning til gangbroen som blev etableret i 2016. Gangbroen er etableret for at skabe en forbedret
adgang til den østlige del af Vandet sø og lede færdslen hen til østenden, hvor den supplerende fredning i 2015 begrænsede windsurfing til at kunne forgå. I forbindelse med den supplerende fredning
blev kitesurfing forbudt på hele Vandet sø, og windsurfing blev begrænset til den østlige del. På
hele søen kan der fortsat sejles med fartøjer, som højst kan præstere en maskindrevet hastighed på 5
knob, samt med små fartøjer som robåde, kanoer og kajakker, samt SUP-surfes.
Vandet sø har altså i en lang årrække forud for områdets udpegning som fuglebeskyttelsesområde
været anvendt til windsurfing, og indtil 2015 også til Kitesurfing, samt til andre vandsportsaktiviteter. Hele Vandet sø anvendes fortsat til sejlads med mindre motorbåde, robåde, kanoer og kajakker,
samt til SUP-surfing. Projektet omfatter en forbedring af de eksisterende toiletfaciliteter og forbedring af trafiksikkerhedsmæssige forhold (p-areal og indkørsel). De nuværende forhold er vurderet i
forhold til habitatreglerne da tilladelserne blev givet i 2015 (den supplerende fredning) og 2016
(dispensation fra fredningen til gangbro, toiletvogn mv).
Projektet udføres uden for fuglenes ynglesæson og på et areal som ikke er egnet yngle -eller rasteområde. Anlægsfasen vurderes derfor ikke at påvirke arten. Den konkrete målsætning for rørdrum i
området er ifølge Natura 2000-planen at de kortlagte levesteder for arten skal bringes til eller fastholdes i tilstandsklasse I eller II. Levestederne ligger ca. 3,1 km og 2,7 km nordvest og nord for
projektområdet og er i god tilstand. Projektet vurderes samlet set ikke påvirke målsætningen for
arten eller levestederne, grundet placeringen og den sporadiske forekomst af arten i området. I
driftsfasen vurderes det, at projektet ikke vil give anledning til en øget grad af forstyrrelse og dermed heller ikke vil give en indirekte påvirkning på arten, idet der er tale om en forbedring af eksisterende toilet– og p-forhold uden for fuglebeskyttelsesområdet. Projektområdet ligger i tilknytning
til en eksisterende bro, som er styrende for færdsel i området og som er med til at lede brugerne
forbi rørskoven og ud til vandfladen. Broen bidrager til at begrænse færdsel i rørskoven da brugere
ledes ud på søen og dermed ikke går ind i rørskoven. Det er Thisted Kommunes vurdering at projektet ikke medfører en væsentlig øgning af antallet af brugere eller aktiviteten i området, og dermed at projektet ikke vil medføre en øget grad af forstyrrelse. Projektet vil desuden bidrage til formidling af de begrænsninger der er for anvendelse af området.
Samlet set vurderer Thisted kommune, at projektet ikke i sig selv eller i sammenhæng med andre
planer eller projekter, vil have en væsentlig påvirkning på yngle- eller rasteområder for arten, hverken i anlægsfasen eller i driftsfasen. Der er derfor ikke behov for en nærmere konsekvensvurdering.
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…
Mosehornugle yngler i Danmark på udyrkede arealer som strandeng, ådale og andre græsarealer.
Arten er ikke fundet ved overvågningen i Natura 2000-området, og udgår af udpegningsgrundlaget.
Projektområdet vurderes ikke at være egnet yngle- eller rasteområde, og det vurderes derfor at projektet ikke påvirker arten.
Trane yngler i Danmark i mere eller mindre åbne, uforstyrrede moser, hedemoser og andre vådområder. I fuglebeskyttelsesområde nr. 22 er bestanden i fremgang og arten yngler i hanstholmreservatet (jf. basisanalyse 2022-2027). Kommunen vurderer, at projektområdet ikke er et egnet yngleeller rasteområde, men at trane kan have sporadisk ophold i nærhed af projektområdet. Der vurderes
derfor at projektet ikke påvirker yngle- eller rasteområder for arten.
Tinksmed Projektområdet vurderes ikke at være et egnet yngle– eller rasteområde for tinksmed, der
normalt yngler ved hedemoser, småsøer og kær i hedeområder uden høj vegetation. Thisted Kommune har ikke kendskab til, at arten er observeret i eller i umiddelbar nærhed af projektet. Thisted
kommune vurderer på den baggrund at hverken yngle– eller rasteområder for arten ikke påvirkes af
projektet.
Hjejle yngler på åbne uforstyrrede træløse hedeområder, og der er ikke kortlagte mulige levesteder
for arten nær projektområdet. Yngleområdet skal være uforstyrret i en afstand på 300 m i perioden
1. marts – 15. juli. Projektområdet vurderes ikke at være et oplagt yngle-eller rasteområde for arten
og det vurderes dermed at arten ikke påvirkes af projektet.
Natravn ankommer til Danmark i midten af maj og trækker sydpå igen i august-september. Tidligere var natravn en karakteristisk art på hederne, men i takt med opdyrkning og tilgroning af disse,
tilpassede natravnens sig til at leve i åbne fyrreskove på tør og sandet bund. For at et område er egnet som levested for natravn, er det vigtigt, at en del af arealet har en forholdsvis lav vegetation.
Fuglene lever af flyvende natlevende insekter, som de ofte fanger i andre landskabstyper end fyrreskoven. Projektområdet vurderes ikke at være egnet yngle – eller rasteområde for arten, og dermed
vurderes at projektet ikke påvirker arten.
Rødrygget tornskades foretrukne ynglesteder er åbne områder med buskadser af f.eks. tjørn, slåen
og ene, krat, levende hegn og enkeltstående træer. Den er således at finde på overdrev, græsningsenge og i ryddede arealer i skove samt i skovbryn. Minimum 50% af yngleområdet skal have en
max vegetationshøjde på 30 cm i perioden 1. maj – 15. juli. Arten er ny på udpegningsgrundlaget
for fuglebeskyttelsesområde nr. 22 og der blev i 2019 registreret 6 ynglepar. Der blev registreret fire
ynglepar i Vilsbøl plantage, et ved Kvadderkjær og et i Tved klitplantage. Projektet vurderes ikke at
påvirke egnede yngel- eller rasteområder for arten.
Rørhøg er en trækfugl der ankommer til ynglepladserne i Danmark i april. Redepladserne er i
rørskov ved moser og søer, og rørhøgen søger føde over rørskoven og i det åbne land. Yngleområdet skal være uforstyrret ved og i umiddelbar nærhed af reden i perioden 1. april-1. august. Der er
kortlagt et muligt levested for arten i den nordvestlige del af Vandet sø, som er i god afstand til projektområdet. Thisted kommune har ikke kendskab til at arten skulle opholde sig i den østlige del af
søen, og området vurderes heller ikke egnet som yngle- eller rasteområde. Projektet vil give en
kortvarig øget forstyrrelse i anlægsfasen, men projektet gennemføres uden for fuglenes ynglesæson.
I driftsfasen vurderes projektet ikke at påvirke yngle- eller rasteområder for arten, da der er tale om
en forbedring af eksisterende faciliteter på land og grundet afstand til projektområdet. Thisted kommune vurderer at projektet ikke påvirker yngle- eller rasteområder for arten.
TRÆKFUGLE
MST har i oktober 2019 haft udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områderne i høring, og i den
forbindelse er det for trækfuglene foreslået at kortnæbbet gås tilføjes.
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Sædgås forekommer i Danmark kun som trækfugl. I Nordvestjylland ankommer fuglene i begyndelsen af oktober, mens fuglene på Øerne først ankommer i december. I marts raster sædgæssene igen i
Danmark, inden de flyver nordpå til ynglestederne, der strækker sig fra det nordlige Skandinavien
til Vestsibirien. I fuglebeskyttelsesområde nr. 22 har bestanden af sædgås været ustabil, da gæssene
kun optræder periodisk i området. Gæssene bruger søerne i Hanstholm reservatet til soveplads om
natten og som rasteplads i løbet af dagen, men fouragere på dyrkede arealer og græsmarker i området. Gæssene anvender formentlig området både forår og efterår. Projektet forekommer på land, og
vurderes ikke at give anledning til en påvirkning på rasteområder for arten. I anlægsfasen vil der
være en kortvarig forstyrrelse men uden for det område arten anvender som rasteområde. I driftsfasen vurderes projektet ikke at påvirke arten, idet der er tale om en forbedring af eksisterende faciliteter på land.
Kortnæbbet gås yngler ikke i Danmark, men efterår, vinter og forår raster de i tusindvis langs den
jyske vestkyst. Det er ynglefuglene fra Svalbard, der overvintrer i Holland, Belgien og Danmark.
Om efteråret ses fuglene især i Vest Stadil Fjord og Fiilsø, mens de om vinteren og foråret er spredt
over mange lokaliteter. De kortnæbbede gæs bruger laguner, beskyttede vige samt søer til at hvile
og overnatte i. I anlægsfasen vil der være en kortvarig forstyrrelse men uden for det område arten
anvender som rasteområde. I driftsfasen vurderes projektet ikke at påvirke arten, idet der er tale om
en forbedring af eksisterende faciliteter på land.
Samlet vurdering
Samlet set vurderer Thisted Kommune at projektet ikke påvirker arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget væsentligt, idet projektet er placeret uden for Natura 2000-området, og med god
afstand til kortlagte habitatnaturtyper. Thisted Kommune vurderer desuden at projektet ikke vil give
anledning til en øget forstyrrelse i området idet der er tale om en forbedring af eksisterende toilet –
og p-forhold.
På baggrund af ovenstående vurderer Thisted Kommune, at projektet ikke i sig selv eller i sammenhæng med andre planer eller projekter vil påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for
Natura 2000-område nr. 24 væsentligt. Der er derfor ikke er behov for en nærmere konsekvensvurdering.
Bilag IV arter
Habitatdirektivet forpligtiger medlemslandene til en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter listet på direktivets bilag IV jævnfør habitatbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 1 og nr. 2. Denne beskyttelse skal sikre, at arterne bl.a. ikke jages og indsamles samt, at arternes raste- og ynglesteder ikke beskadiges eller ødelægges. Vurderingen af om arternes yngle- eller leveområder ødelægges, skal ses ud fra en bredere økologisk forståelse (vedvarende økologisk funktionalitet), således
kan der inden for et lokalområde være flere yngle- og rasteområder, og et projekt kan derfor gennemføres så længe den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområdet opretholdes på mindst
samme niveau.
Følgende arter på bilag IV kan tænkes at forekomme eller er
registreret i habitatområdet:
Liste over bilag IV-arter der potentielt kan forekomme i
området
Stor vandsalamander
Odder
Spidssnudet frø
Syd flagermus
Brun flagermus
Skimmelflagermus
Troldflagermus
Damflagermus
Vandflagermus
Dværgflagermus
Ulv
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I Habitatområde nr. 24 er bilag IV-arterne stor vandsalamander,
damflagermus og odder på udpegningsgrundlaget, og er derfor
behandlet i ovenstående afsnit.
Der findes en del flagermusarter i området ved Vandet sø. Arterne vurderes ikke at blive påvirket af projektet, idet projektet ikke
omfatter egnede yngle- eller rasteområder og da der ikke fældes
gamle træer, nedrives gamle huse eller ændres på ledelinjer i
landskabet. Dam-, vand-, trold-, syd-, skimmel- og dværgflagermus har yngle- og opholdssted i huse og hulheder i træer. Dam
og vandflagermus fouragerer over større vandflader såsom søer
og åer mens dværg- og troldflagermus typisk fouragerer i tilknytning til skovområder. Flagermusene er derfor ikke direkte
knyttede til projektområdet - hverken som raste- eller ynglested.
Sø-fladen fungerer som fourageringssted for vand- og damflagermus, men da disse er nataktive dyr og området anvendes i
dagtimerne, vurderes dette heller ikke at medføre nogen påvirkning.
Spidssnudet frø er ikke registreret i området, og området vurderes heller ikke egnet yngle-eller rasteområde for arten. Da projektområdet ikke indeholder egnede levesteder for arten, vurderes projektet derfor at have en neutral påvirkning på spidssnudet frø.
Ulv er ikke registreret i området, og projektet området vurderes heller ikke som et typisk opholdssted for arten. Skulle det dog ske, at ulven var i området under anlægsarbejdet, vurderes det at den
blot vil fortrække til et mere fredeligt sted, som de nærliggende plantager. Det vurderes, at projektet
vil have en neutral påvirkning på ulv.
Samlet set vurderes det at projektet ikke påvirker Bilag IV-arterne og at de potentielle levesteders
økologiske funktionalitet bevares på minimum samme niveau.
….”

Friluftsrådet har i mail af 8. oktober 2020 anført følgende:
”…
Friluftsrådet Nordvest bemærker, at projektet er reduceret fra 349 kvm til 92 kvm, og at servicemodul med WC og omklædning er placeret således, at det skjules af eksisterende træ- og buskbevoksning. Placeringen af servicemodulet vil således ikke skæmme udsigten til Vandet Sø og klitplantagen. Servicebygningen bliver ydermere opført i neutrale farver, som passer til det omkringliggende
landskab. I Fredningsbestemmelserne fremgår det også, at det er muligt at opføre bebyggelse, såfremt det er nødvendigt for driften. Friluftsrådet vurderer at servicevognen er af nødvendig karakter
for at udøve den friluftsaktivitet, der er givet tilladelse til, hvorfor Rådet støtter op om ansøgningen.
Friluftsrådet Nordvest mener desuden, at projektet er med til at imødekomme den stigende interesse
fra borgere og turister. Projektet er simpelthen med til at styre de besøgende til et område med robust natur, som kan tåle, at mennesker opholder sig, parkerer biler og aflæsser surf- og roudstyr. På
den måde skånes den mere sårbar natur i nærheden.
…”

11

Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening har i fællesskab udarbejdet
følgende indlæg, der er dateret den 14. oktober 2020:
”…
FN-NJN-61-2020: Etablering af P-plads, indkørsel, bygning, trappe m. v. ved Vandet Sø
Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Dansk Ornitologisk Forening (DOF) supplerer med
denne skrivelse deres udtalelser på mødet i Thisted, Kirkegårdsvej 11, onsdag, den 14. oktober
2020.
1. Fredningen fra 19. april 1977
DN og DOF vurderer, at en væsentlig del af det ansøgte projekt er i klar modstrid med Overfredningsnævnets kendelse fra 1977, hvori der udtrykkeligt i § 1 står: ”Bebyggelse skal ikke være tilladt”. Denne klare bestemmelse har været anerkendt og respekteret i de forløbne godt 40 år.
Siden 1977 er områderne ved Vandet Sø yderligere blevet underlagt skærpede bestemmelser om
naturbeskyttelse i medfør af EU´s Natura 2000 udpegninger. Desuden har bekendtgørelsen om Nationalpark Thy siden 2008 formuleret beskyttende målsætninger om nationalparkens udvikling.
DN og DOF og lodsejere ved Vandet Sø har den 29. juni 2020, i en skrivelse til Thisted Kommune
fremført, at kommunen for længst burde have skabt ordnede forhold ved surfernes P-plads ved Vandet Sø. Således har stedet hele vinteren 2019-20 og uden for den tilladte periode for surfing været
præget af skæmmende containere og opmagasinering.
Men kommunen har efter 3 måneder ikke svaret, endsige kvitteret for modtagelsen af brevet.
2. Fredningen fra 5. februar 2015
Som det fremgår af Natur og Miljøklagenævnets afgørelse i 2015 fik DN og DOF sammen med
flertallet af lodsejerne ikke accepteret deres ønske om et totalt forbud mod surfing på Vandet Sø.
Derfor må vi og samfundet leve videre med et kompromis, der indebærer en øget belastning af naturen i forhold til tilstanden ved fredningen i 1977.
Under Fredningsnævnets behandling tilkendegav Thisted Kommune så sent som i 2012 over for
nævnet: ” Det er kommunens hensigt at anlægge en parkeringsplads og parkere en toiletvogn
på et kommunalt ejet areal på østsiden af Vandetvej og herfra etablere en adgang til søen.”
Med denne - i fredningens tekst nedskrevne - udtalelse gav Thisted Kommune alle et klart løfte om,
at hvis den nye fredning gav mulighed for surfing fra østenden af Vandet Sø, så ville Thisted Kommune til gengæld skaffe adgang til søen samt tilvejebringe en P-plads og en toiletvogn.
Derfor vurderer DN og DOF, at hvis Thisted Kommunes løftebrud honoreres, vil forudsætningerne
for fredningskendelsen blive kompromitteret, idet øget færdsel ved og sejlads på Vandet Sø vil få et
helt andet omfang end forudsat.
Hertil kommer, at der skabes præcedens for, at kommunen, som er tilsynsmyndighed og garant for,
at fredningsbestemmelserne overholdes, gradvist kan nedbryde beskyttelsen af naturværdierne til
fordel for snævre frilufts- og erhvervsinteresser.
3. Natura 2000 (Habitatdirektivområde nr. 24 og Fuglebeskyttelsesdirektivområde nr. 22)
DN og DOF konstaterer med tilfredshed, at Miljøstyrelsen i mail af 10. april 2019 vurderede, at det
dengang ansøgte anlæg med øget færdsel og sejlads ville påvirke begge Natura 2000 områderne.
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Angående væsentlig påvirkning af arter på udpegningsgrundlaget (jf. bekendtgørelsen om administration af Natura 2000 områder) skal DN og DOF her i anledning af det ændrede projekt alene udtale sig om fuglene. Fra Vejlerne har vi et godt kendskab til den mest relevante art på udpegningsgrundlaget, nemlig rørdrummen.
På vores bedste faglige baggrund vurderer DN og DOF, at det ansøgte projekt og øgede, menneskelige tilstedeværelse vil påvirke den hidtidige og potentielle forekomst af rørdrum i østenden af Vandet Sø og medføre artens fordrivelse fra denne del af Natura 2000 området.
Det vil stride mod reglerne om beskyttelse af en art på udpegningsgrundlaget.
Vi er således uenige, når Thisted Kommune i sin vurdering (19. august 2020) af Natura 2000 værdierne forsøger at bagatellisere det ansøgte projekts påvirkning af rørdrummen.
4. Det ansøgte projekt berører Nationalpark Thy
Fredningsnævnet bør tage i betragtning, at det ansøgte projekt ligger på grænsen til og påvirker Nationalpark Thy, som er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse gældende fra 27. juni 2016.
Bekendtgørelsen understreger således i sin målsætning, at nationalparkens udvikling i lokalsamfundet skal (jfr, § 2, stk, 6) ske med ”respekt for beskyttelsesinteresserne”.
DN og DOF finder det i øvrigt betænkeligt, at mens nationalparkbestyrelsen i 2012 engagerede sig i
spørgsmålet om de skadelige virkninger af surfing på Vandet Sø, så er nationalparkens nuværende
bestyrelse holdt uden for diskussionen om det aktuelle projekt ved Vandet Sø.
Og det uanset, at fredningen rækker ind i nationalparken. og projektet påvirker et naturfølsomt Natura 2000 område langs nationalparkens østgrænse.
5. Det ansøgte projekt kan kollidere med naturgenopretning af Vandet Søs østligste del
Nationalpark Thy bestilte i 2017 hos firmaet, Natur Rådgivningen, en udredning om potentielle
naturgenopretningsprojekter i og ved nationalparken. Resultatet blev en rapport med titlen ”Identifikation af mulige projektområder (2018)”.
På rapportens side 46–49 beskrives, hvordan man på de humusholdige lavbundsjorder i Skadekær
(50 -70 ha) kan genskabe den del af Vandet Sø, der næsten nåede til Øster Vandet kirke.
DN og DOF skønner, at der kun vil gå få år, før denne tidligere arm af Vandet Sø både af hensyn til
klima, miljø og biodiversitet vil blive genskabt som et vådområde med et rigt plante- og dyreliv.
Denne genskabte, østlige arm af søen vil herefter kunne fungere i et naturligt og oprindeligt samspil
med resten af Vandet Sø, hvis ikke det af Thisted Kommune ansøgte bygningsværk etableres som
en særdeles negativt fungerende prop i flaskehalsen mellem den gamle og den nye del af Vandet Sø.
6. DN´og DOF´s konkluderende indstilling
Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening anbefaler Fredningsnævnet at
afvise Thisted Kommunes ansøgning om nybyggeri og opstilling af containere i det pågældende
projektområde. Derimod er vi indforstået med, at der gives tilladelse til passende parkerings- og
vejforhold samt en diskret placeret toiletvogn, der fjernes uden for surfperioden, 1/4 – 1/10
…”
Fredningsnævnets behandling af sagen
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Møde den 14. oktober 2020
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde den 14. oktober 2020. Fredningsnævnet var mødt
ved formanden, dommer Niels Bjerre og det ministerielt udpegede medlem Tage Leegaard.
For Thisted Kommune mødte Dorthea Albrechtsen, Ann.Kathrine Braüner Thomassen, Jonas Collin og Marianne Dalgaard.
For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ib Nord Nielsen.
For Dansk Ornitologisk Forening mødte Poul Hald Mortensen.
Som bredejere mødte Jan Thulstrup, Knud Møller Pedersen, Arne Dybdahl, Hans Søndergaard,
Thorkild Hansen, Kim Haagensen for Jytte og Kaj Haagensen samt Dorthe Damm Mortensen.
Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening henviste til, at der er tale om en
bebyggelse i en fredning, hvor der ikke må bygges. Containere på arealet burde have været fjernet
og er først blevet det nu. De bør opfattes som en bygning.
Thisted Kommune oplyste under mødet, at containerne er fjernet og ikke kommer tilbage ud over
perioden april-oktober, hvor de placeres mellem bygning og beplantning.
Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening fandt det betænkeligt, at kommunen samtidig er tilsynsmyndighed og sagsrejser. Der er nu kommet en Nationalpark med bestemmelse om at vise respekt for beskyttelsesinteresserne. Derudover mente man, at fuglebeskyttelsesdirektivet fortolkes forkert. Det kan allerede nu oplyses, at en dispensation til det ansøgte vil medføre,
at der indgives en klage. Der er bekymring for præcedens i relation til nybyggeri og opsætning af
containere. Opsætning af containere er unødvendig, hvilket ses ved en betragtelig kitesurferaktivitet
ved Vejlerne, hvor der alene er opstillet en toiletvogn, som nemt kan fjernes igen.
Kim Hagensen bemærkede, at han har set en god udvikling omkring søen, men også en yderligere
aktivitet. I henhold til fredningen må der kun være en vis aktivitet, begrænset til surferaktivitet og
ikke ”fri leg”. Nu ansøges der om helt op til ca. 32 p-pladser, hvilket vidner om, at man ønsker en
væsentligt forøget aktivitet ved søen. Der er mere kano- og kajakaktivitet og padler-aktivitet i den
vestlige del af søen, hvor man ikke må surfe. Når han er på ferie heroppe, har der næsten aldrig været parkerede biler på vejen ved søen. Han ved, at der har været rørdrum i den del af søen, hvor han
bor. Den skal beskyttes, hvis ikke den skal fjerne sig helt. Som bredejer i den nordlige del er han
ikke generet af surferne, men det er der andre, der bliver. Det er naturbeskyttelsen, der skal værnes
om.
Hans Søndergaard mødte som repræsentant for bredejerne, og udtalte, at det er et flot projekt med
en fin bygning og parkeringsanlæg, hvis ikke projektet er placeret i et fredet område, hvor det ikke
hører hjemme. Fredningen skal overholdes og surfingen fungerer godt. De surfere, der kommer, har
deres udstyr på bilen. Han er bekymret for belysning.
Thisted Kommune v/Jonas Collin bemærkede, at der i dag i spidsbelastningsperioder holder så
mange biler på stedet, at de parkerer langs med vejen. Friluftsaktiviteterne er i særklasse. Den nu
projekterede indkørsel skyldes et ønske om at separere færdslen til gavn for den bløde færdsel.
Knud Møller Pedersen oplyste, at han ikke har noget imod aktivitet på søen, men ikke med det påtænkte byggeri. Matr.nr. 51 i den nordligste ende er omfattet naturbeskyttelseslovens §3 for så vidt
angår 25 m2. Hvordan vil kommunen forhindre, at autocampere overnatter på stedet?
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Dorthea Albrechtsen bemærkede, at kommunen endnu ikke har taget stilling til, hvorvidt der er tale
om et §3-område.
Jan Thulstrup forstod ikke, at der er behov for plads til opbevaring, Han tror, at det er til brug for en
kommerciel opbevaring for en surf-skole.
Efterfølgende skriftlige indlæg
Thisted Kommune har i et indlæg af 5. november 2020 anført følgende:
”…
Bemærkninger fra Thisted Kommune til møde om projekt ved Vandet Sø FN-NJN-61-2020
Thisted kommune er både ansøger og myndighed, og har samlet bemærkningerne i et notat. Øverst
er Thisted kommunes indledende bemærkninger, som opfølgning på mødet med Fredningsnævnet
d. 14. oktober 2020.
Herefter følger Thisted Kommunes bemærkninger til det af DN og DOF udleverede notat på mødet
d. 14. oktober 2020.
Thisted kommunes indledende bemærkninger som opfølgning på mødet med Fredningsnævnet d.
14. oktober 2020
Bemærkninger ift. naturbeskyttelsesloven § 50
Formålet med fredningen er at sikre udsigt fra Thisted-Klitmøller vejen til V. Vandet sø og klitplantagen syd for denne samt sikre søen med omgivelser på grund af naturvidenskabelige og landskabelige værdier.
I ansøgningen til det aktuelle projekt er der redegjort for at realisering af projektet ikke forhindrer
udsigten fra Thisted-Klitmøller vejen til V. Vandet Sø og klitplantagen syd for søen.
Projektarealet er uden væsentlig naturmæssig eller landskabelig værdi, og er tidligere beboelse med
have/gårdspladsareal og herefter spejderhus indtil bygningen blev nedrevet i 2013. Arealet har karakter af ruderat. Den sydlige del af den ansøgte nye parkeringsplads er sammenfaldende med den
tidligere indkørsel til spejderhytten. Vejen erkendes med belægning i terrænet.
På mødet blev der stillet spørgsmål fra en af lodsejerne (bredejer eller nabo) om projektarealet er
beskyttet natur. Thisted kommune er myndighed på dette lovområde og vurderer, at området ikke er
beskyttet natur.
Thisted Kommune vurderer samtidig, at arealet ikke udgør et potentielt levested for plantearter anført på naturbeskyttelsesloven bilag 5. Desuden har Thisted Kommune i Natura 2000 væsentlighedsvurderingen (bilag til ansøgningen) konkluderet, at projektet ikke påvirker Natura 2000-området eller arter på habitatdirektivets bilag IV (svarende til arter på naturbeskyttelsesloven bilag 3)
samt at de potentielle levesteders økologiske funktionalitet bevares på minimum samme niveau.
Thisted Kommune vurderer med baggrund i ovenstående, at betingelserne i naturbeskyttelsesloven
§ 50 stk. 1, 2 og 3 må være opfyldt.
Fredningsnævnet har selv i afgørelse af 24.oktober 2019, der omhandlede samme projekt, men med
væsentlig større bygning og flere elementer, der nu er udeladt i den aktuelle ansøgning, udtalt at
projektet ikke var i strid med fredningens formål.
Med baggrund i ovenstående argumenter, er det Thisted Kommunes opfattelse at det ansøgte ikke
kan være i strid med fredningens formål og at fredningsnævnet herefter skal tage stilling til det ansøgte projekts omfang, og om projektet har en påvirkning på Natura 2000-området eller bilag IV-arter (jf. hhv. § 50 stk. 1 og § 50 stk. 2 og 3 i NBL). Her henvises til Thisted Kommunes vurderinger i
Natura 2000 væsentlighedsvurderingen samt bemærkninger længere nede i dette notat.
Supplerende oplysninger om de nuværende trafikale forhold
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Thisted Kommune vedlægger et bilag med billeder, som Thisted Kommune har modtaget af omkringboende, der viser de eksisterende parkeringsforhold ved projektområdet samt på Vandetvej.
Som det ses af billederne, er det problematisk, at der ikke er tilstrækkelige p-pladser. Det er blandt
andet parkeringsudfordringerne, der ønskes løst med det ansøgte, også af hensyn til de omkringboende. I projektet indgår autocamperparkeringspladser, fordi Thisted Kommune vurderer, at de kommer alligevel, hvilket også ses af billederne. Thisted Kommune formoder, at de som alternativ vil
parkere langs med Vandetvej, hvis de forhindres adgang til den nye p-plads.
Subsidiær ansøgning om det aktuelle projekt uden den midlertidige opbevaring af surfudstyr
Thisted Kommune søger subsidiært om dispensation fra fredningskendelsen til det aktuelle projekt
uden følgende element:
”Fastholdelse af midlertidig surf-udstyrsopbevaring bag velfærdsbygningen i perioden 1. april til
1.oktober.”
Der er altså tale om en option om at udtage dette element, men med den klausul at fredningsnævnets
dispensation til bl.a. midlertidig surf-udstyrsopbevaring samt toiletvogn af 31. marts 2016 (FNNJN-9-2016) stadig skal være gældende, hvis fredningsnævnet meddeler afslag på den aktuelle ansøgning.
Thisted Kommunes bemærkninger til Udtalelse fra DN og DOF til sagen: FN-NJN-61-2020
Punkt 1. Fredningen fra 19.april 1977
Her anføres, ”..at den klare bestemmelse om at ”bebyggelse skal ikke være tilladt” har været anerkendt og respekteret i de forløbne godt 40 år.” Thisted Kommune må i den forbindelse gøre opmærksom på, at fredningsnævnet i flere sager har meddelt dispensation til byggeri ifm. private ejendomme inden for fredningen. Inden for projektområdet (samme matrikel) har fredningsnævnet tidligere givet dispensation til at opføre et længehus på 180 m2 opført i vandskuret beton eller mursten
og med en højde på 7,2 meter, sort tagbeklædning og lysindtag i rygningen. Huset skulle placeres
bagerst på grunden orienteret syd-nord. Huset kunne anvendes til spejdere samt udlejes til andre
arrangementer. Tilladelsen blev dog ikke udnyttet inden for tidsfristen (efterår 2013).
I den aktuelle sag er ikke tale om snævre private interesser, men om faciliteter, der skal være til
gavn for offentligheden. Derfor vil faciliteterne være åbne hele året, så de kan understøtte det brede
friluftsliv i området. Thisted Kommune gør i øvrigt opmærksom på at projektområdet ikke er beliggende inden for Natura 2000 området.
Thisted Kommune beklager, at kommunen som tilsynsmyndighed på fredningerne ikke har fulgt op
på det forhold, at der har været opbevaret surfudstyr på arealet i perioden 1. oktober 2019 – 1. april
2020, i strid med den dispensation til midlertidig opstilling af containere og toiletvogn, som fredningsnævnet meddelte d. 31.marts 2016 (FN-NJN-9-2016). Thisted Kommune beklager desuden, at
der ikke supplerende med fredningsnævnets afgørelse af 31.marts 2016 er meddelt landzonetilladelse til den midlertidige surf-udstyrsopbevaring. Det er en fejl som Thisted Kommune hurtigst muligt
får bragt i orden, når fredningsnævnet har truffet afgørelse i den aktuelle sag. Det skal nævnes at
Thisted kommune har foranlediget, at NASA og WESTWIND har fjernet containerne så de ikke
længere findes på arealet.
Punkt 2
Thisted Kommune må her fastholde, at hensigten ikke er snævre frilufts- og erhvervsinteresser. Der
henvises til afsnit 2.1 i den aktuelle ansøgning. I øvrigt forstår Thisted Kommune ikke hentydningen om et løftebrud.
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Punkt 3. Natura 2000
Det fremgår af MST’s svar til fredningsnævnet (mail af 10. april 2019), at det ansøgte kan have en
påvirkning på Natura 2000-området, og at Thisted Kommune derfor skal udarbejde en væsentlighedsvurdering og især skal forholde sig til, om projektet og øget færdsel på søen som følge her, kan
påvirke fuglebeskyttelsesområdet.
Ifølge habitatbekendtgørelsens § 6 skal der forud for, at der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i habitatbekendtgørelsens § 7, foretages en vurdering af, om projektet i sig selv
eller i forbindelse med andre planer eller projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt
(væsentlighedsvurdering). Hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på
Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Dispensation fra en fredning er ikke omfattet af habitatbekendtgørelsen men fredningsnævnene er efter
naturbeskyttelseslovens bestemmelser i § 50 stk. 2 og 3 forpligtet til at varetage Natura 2000-hensynet og hensynet til bilag IV-arterne.
Thisted Kommune har udarbejdet en væsentlighedsvurdering af projektet, og i den forbindelse vurderet at projektet ikke påvirker naturtyper eller arter - herunder særligt fugle - på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området – hverken i anlægsfasen eller i driftsfasen.
Thisted Kommunes Natura 2000 væsentlighedsvurdering
Thisted kommune henviser til væsentlighedsvurderingen af 19. august 2020 (vedlagt som bilag).
Herunder et uddrag af væsentlighedsvurderingens vedr. rørdrum:
Toiletbygningen placeres uden for egnede yngle- og rasteområder, og umiddelbart uden for fuglebeskyttelsesområdet. Selve projektområdet vurderes ikke at være egnet yngle- eller raste-områder for
arten, og er adskilt fra rørskoven og søen af en vej og et læhegn.
Projektet ligger i tilknytning til gangbroen som blev etableret i 2016. Gangbroen er etableret for at
skabe en forbedret adgang til den østlige del af Vandet sø og lede færdslen hen til østenden, hvor
den supplerende fredning i 2015 begrænsede windsurfing til at kunne forgå. I forbindelse med
den supplerende fredning blev kitesurfing forbudt på hele Vandet sø, og windsurfing blev begrænset
til den østlige del. På hele søen kan der fortsat sejles med fartøjer, som højst kan præstere en maskindrevet hastighed på 5 knob, samt med små fartøjer som robåde, kanoer og kajakker, samt SUPsurfes. Dvs. Vandet sø har i en lang årrække forud for områdets udpegning som fuglebeskyttelsesområde været anvendt til windsurfing, og indtil 2015 også til Kitesurfing, lige som søen fortsat anvendes til en række vandsportsaktiviteter.
Projektet omfatter en forbedring af de eksisterende toiletfaciliteter og forbedring af trafiksikkerhedsmæssige forhold (p-areal og indkørsel). De nuværende forhold er vurderet i forhold til habitatreglerne da tilladelserne blev givet i 2015 (den supplerende fredning) og 2016 (dispensation fra
fredningen til gangbro, toiletvogn mv). Det fremgår af fredningsnævnets dispensation fra 2016 at
nævnet mener at afgørelsen ikke er i strid med naturbeskyttelsesloven § 50 stk. 2 og 3.
Projektet udføres uden for fuglenes ynglesæson og på et areal som ikke er egnet yngle -eller rasteområde. Anlægsfasen vurderes derfor ikke at påvirke arten.
Den konkrete målsætning for rørdrum i området er ifølge Natura 2000-planen, at de kortlagte levesteder for arten skal bringes til eller fastholdes i tilstandsklasse I eller II. Levestederne ligger ca. 3,1
km og 2,7 km nordvest og nord for projektområdet og er i god tilstand. Målsætningen er dermed

17

opfyldt. Projektet vurderes samlet set ikke påvirke målsætningen for arten eller levestederne, grundet placeringen og den sporadiske forekomst af arten i området.
I driftsfasen vurderes det, at projektet ikke vil give anledning til en øget grad af forstyrrelse og dermed heller ikke vil give en indirekte påvirkning på arten, idet der er tale om en forbedring af eksisterende toilet– og p-forhold uden for fuglebeskyttelsesområdet. Projektområdet ligger i tilknytning
til en eksisterende bro, som er styrende for færdsel i området og som er med til at lede brugerne
forbi rørskoven og ud til vandfladen. Broen bidrager til at begrænse færdsel i rørskoven da brugere
ledes ud på søen og dermed ikke går ind i rørskoven. Det er Thisted Kommunes vurdering at projektet ikke medfører en væsentlig øgning af antallet af brugere eller aktiviteten i området, og dermed at projektet ikke vil medføre en øget grad af forstyrrelse. Projektet vil desuden bidrage til formidling af de begrænsninger der er for anvendelse af området.
Samlet set vurderer Thisted kommune, at projektet ikke i sig selv eller i sammenhæng med andre
planer eller projekter, vil have en væsentlig påvirkning på yngle- eller rasteområder for arten, hverken i anlægsfasen eller i driftsfasen. Der er derfor ikke behov for en nærmere konsekvensvurdering.
Punkt 4. Det ansøgte projekt berører Nationalpark Thy
Projektområdet ligger uden for Nationalparken, mens selve Vandet Sø og broen ligger inden for
nationalparkens afgræsning.
Beskyttelse/Benyttelse
Nationalpark Thy har i 2016 udgivet en rapport ”Syntese af viden om sårbare arter, naturbeskyttelse
og benyttelse”1. I Rapporten indgår en analyse af beskyttelse og benyttelse af naturen i Nationalpark Thy, herunder, hvilke områder der i dag er uforstyrrede. Formålet med rapporten er bl.a. at
kortlægge de uforstyrrede områder og anvende denne til planlægning af rekreative aktiviteter så nye
tiltag tager hensyn til de områder der i dag er uforstyrrede.
Kortlægningen i rapporten viser at projektområdet ved Vandet sø er et område hvor der kan planlægges for eller ske en understøttelse af eksisterende rekreative aktiviteter.
Thisted Kommune har foretaget en tilsvarende analyse af uforstyrrede områder, som dækker hele
Thisted Kommune. Analysen er ikke offentliggjort men er er internt arbejdsredskab i forhold til
planlægning af rekreative aktiviteter. I denne analyse fremgår projektområdet som et område hvor
rekreative aktiviteter kan understøttes.
Nationalpark Thy har jf. nationalparkbekendtgørelsen flere formål, herunder såvel at bevare, styrke
og udvikle naturen, som at styrke mulighederne for friluftsliv. Thisted kommune finder at projektet
er i tråd med Nationalparkens formål, samt at der er taget hensyn til analysen om beskyttelse og
benyttelse i Nationalpark Thy, samt til uforstyrrede områder uden for Nationalparkens afgrænsning.
Inddragelse af nationalparken
DN og DOF nævner at Nationalparken bør inddrages og at nationalparken tidligere har arbejdet
med spørgsmålet om surfing på Vandet sø. Thisted Kommune finder at spørgsmålet om surfing på
Vandet Sø er afklaret i forbindelse med den supplerende fredning i 2015. Nationalpark Thy har i
forbindelse med den supplerende fredning oplyst at nationalparkens mål er, at der kan meldes klare
anbefalinger ud og løsningsforslag til myndigheder, brugere og lodsejere om beskyttelsen/benyttelsen af Vandet Sø.
Punkt 5. Det ansøgte projekt kan kollidere med naturgenopretning af Vandet Søs Østligste del
I ansøgningsmaterialet fremgår det, at Thisted kommune i 2016 har ansøgt om et lavbundsprojekt
på det tidligere søareal mod øst og fået afslag om tilsagn. I 2019 har Thisted Kommune været i dialog med Landbrugsstyrelsen om at søge igen pga. nye beregningsmetoder, men blev oplyst om at
projektet ikke kunne få tilsagn i 2019. Det er pt. uafklaret hvornår der evt. søges om et lavbundspro-
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jekt i området, da der pt. hverken skal laves en N eller P indsats i oplandet jf. vandområdeplanen.
Thisted kommune forventer at der på et tidspunkt ansøges om et lavbundsprojekt i området.
Vandløbsmyndigheden i Thisted Kommune, som arbejder med vådområder projektet er blevet hørt i
sagen, og har udtalt, at selve projektområdet er ikke udfordret af høj vandstand, og at Thisted Kommune vurderer at realisering af det ansøgte projekt ikke vil forhindre eller besværliggøre et fremtidigt lavbundsprojekt. I et fremtidigt lavbundsprojekt vil der blive taget stilling til hensynet til naturinteresserne i området, herunder hensyn til fuglelivet. Området er udpeget som et lavbundsareal i
Kommuneplan 2017-2029 og som følge heraf som et potentielt naturområde i Grønt Danmarkskort.
Thisted Kommune vurderer at projektet er i tråd med kommuneplanen, herunder planens udpegninger og retningslinjer.
Punkt 6
Det er netop Thisted Kommunes hensigt at det ikke drejer sig om et snævert projekt med en snæver
målgruppe og derfor er det ikke relevant alene at have en toiletvogn i perioden 1.april-1.oktober.
Toiletfaciliteterne i den aktuelle ansøgning skal være tilgængelige hele året.
Miljøstyrelsen har i en mail af 20. november 2020 bemærket, at Thisted Kommune er ansvarlig for
at foretage vurderingen i forhold til Natura 2000-området og bilag IV arter, hvorfor Miljøstyrelsen
ikke går ind i de faglige vurderinger. Miljøstyrelsen finder i øvrigt, at de relevante forhold er belyst
i kommunens vurdering.
Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening har den 15. december 2020
afgivet følgende supplerende indlæg:
”…
Generelt mener vi, at denne sag gør det vanskeligt for Fredningsnævnet at træffe en afgørelse på et
objektivt oplyst grundlag, idet Thisted Kommune i denne sag optræder som ansøger, forvaltning og
myndighed. Armslængdeprincippet er helt fraværende i denne sag. Vores supplerende synspunkter
har i det følgende punktvis fulgt den samme disposition og rækkefølge, som er anvendt i Thisted
Kommunes bemærkninger af 5. november 2020:
Ad. punkt 1 Thisted Kommune henviser til en dispensation (2010) til byggeri inden for projektområdet, som ikke blev udnyttet. Man glemmer dog at fortælle, at der dengang var tale om udskiftning
af et eksisterende spejderhus, som blev nedrevet omkring 2015. Der er derfor ikke længere forpligtigelse til ny byggetilladelse, og det ansøgte projekt må betegnes som nybyggeri i fredningen. Fredningsnævnet har tidligere respekteret fredningsbestemmelsen om nybyggeri (j.nr. FN-NJN-472017) ved at sige nej til at etablere et separat kontor/udstilling på matr.nr. 3b Vester Vandet by, Vester Vandet, beliggende Kirkedal 2, 7700 Thisted. Thisted Kommune beklager opstilling af containere på arealet uden de nødvendige tilladelser. Det hævdes, at Fredningsnævnet har givet midlertidig dispensation til opstilling af containere og toiletvogn (FN-NJN-9-2016). Det er ikke korrekt.
Kendelsen indeholder ikke tilladelse til opstilling af containere. Det bemærkes, at DN, DOF og lodsejerne i fællesskab sendte en skrivelse (29. juni 2020) til Thisted Kommune om de ulovlige forhold. Kommunen har endnu ikke svaret os efter godt 5 måneders forløb.
Ad. punkt 2 Thisted Kommune forsøger efter vores vurdering at bagatellisere sin klare tilkendegivelse over for Fredningsnævnet i 2012: ”Det er kommunens hensigt at anlægge en parkeringsplads
og parkere en toiletvogn på et kommunalt ejet areal på østsiden af Vandetvej og herfra etablere en
adgang til søen.” 2 Kommunens hensigtserklæring var med til at tilvejebringe det kompromis, som
dannede basis for fredningen fra 2015. Ikke desto mindre fandt Thisted Kommune efterfølgende
anledning til at gå videre med et gangbroprojekt samt forslag om et stort betonbyggeri, som er ændret til det nuværende forslag. Det er imidlertid en løsning, der ligger langt fra kommunens oprinde19

lige forsikring om, at man inden for fredningen ville dække surfernes lokale behov for faciliteter
med en toiletvogn. Vi vil fastholde, at der er tale om løftebrud, og at vi er meget bekymrede over,
om kommunens konstante forsøg på at udfordre fredningsbestemmelserne gradvist vil nedbryde beskyttelsen af naturværdierne.
Ad. punkt 3 Vi er fortsat langt fra enige i Thisted Kommunes væsentlighedsvurderinger. Fuglebeskyttelsesområder og windsurfing er en dårlig cocktail. Rørdrum ses og høres regelmæssigt i østenden af Vandet Sø og øget aktivitet i det ansøgte omfang vil med sikkerhed påvirke arten negativt
inden for Natura 2000 området. Det må her understreges, at rørdrummen er på udpegningsgrundlaget i det det pågældende område, samt at netop rørskoven ved østenden af Vandet Sø udgør en væsentlig andel af søens samlede rørskovarealer.
Ad. punkt 4 Vi finder, at Thisted Kommune misbruger Nationalpark Thys rapport ”Syntese af viden
om sårbare arter, naturbeskyttelse og benyttelse”. Kortet viser, hvilke arealer der er uforstyrrede og
ikke, hvilke arealer der kan anvendes til rekreative aktiviteter. Dette ville kræve en større og mere
kompleks analyse. I øvrigt er rapporten alene et konsulentarbejde, der rummer en beskrivelse af
eksisterende forhold.
Ad. punkt 5 Større aktivitet og flere biler på netop den meget snævre del af den naturlige forbindelse mellem et potentielt og meget sandsynligt kommende naturområde (Skadekær) og Vandet Sø,
som udover at være Natura 2000 område også er en videnskabelig fredning, er uforenelig med et
sammenhængende og rigt naturområde. I Thisteds kommuneplan står der om retningslinjerne for
Det Grønne Danmarkskort: ”Arealer, udpeget som potentielle økologiske forbindelseslinjer eller
potentielle naturområder, skal, som udgangspunkt, friholdes for byggeri, anlæg og ændret arealanvendelse, der forringer muligheden for at oprette nye naturområder eller etablere sammenhænge
mellem eksisterende naturområder.” Vi finder således, at det ansøgte projekt på ingen måde stemmer overens med kommuneplanen.
Ad. punkt 6 Vi mener fortsat, at det ansøgte projekt udelukkende skal fremme snævre frilufts- og
erhvervsinteresser. De fjernede containere var opstillet af NASA (friluftsinteresser) og
WESTWIND (erhvervsinteresser). Det virker derfor meningsløst og ude af proportioner, at de påtænkte toiletfaciliteter skal være tilgængelige hele året, når der kun må surfes fra 1. april til 1. oktober. Til sidst vil vi endnu engang henvise til, at der ved den meget benyttede P-plads for kite-surferne, som Thisted Kommune har udpeget syd for hovedvej A 11, i sæsonen er anbragt en toiletvogn,
der fjernes i vinterhalvåret.
…”
Fredningsnævnets afgørelse
Habilitet
Fredningsnævnets medlemmer er enige om, at både nævnets ordinære medlem Esben Oddershede
og dennes suppleant Joachim Plaetner Kjeldsen er inhabile, da begge medlemmer som kommunalbestyrelsesmedlemmer har pladser i Thisted Kommunes Klima – Miljø- og Teknikudvalg, hvilket
skal sammenholdes med, at arealet, hvorpå projektet ønskes opført, ejes af Thisted Kommune.
Fredningsnævnet har haft rettet henvendelse til Thisted Kommune med henblik på udpegning af et
ekstraordinært medlem til behandling af denne sag, jf. naturbeskyttelseslovens § 35, stk. 5. Thisted
Kommune har udpeget Morten Yde som kommunalt medlem af fredningsnævnet. Morten Yde har
herefter deltaget i behandling af sagen.
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Dispensation
Overfredningsnævnets afgørelse af 19. april 1977 om fredning af Vandet sø har til formål at sikre
udsigten fra Thisted-Klitmøller vejen til Vester Vandet sø og klitplantagen syd for denne, samt at
sikre søen som sådan med dens landskabelige betydning og dens naturmæssige særpræg. Fredningen har bestemmelser om, at bebyggelse ikke er tilladt, samt at der ikke må opstilles skure, boder,
master, transformatorstationer eller andre skæmmende indretninger, samt at beplantning med buskeller trævegetation ikke må finde sted uden de påtaleberettigedes godkendelse og terrænformerne
må ikke ændres ved afgravning eller påfyldning.
Overfredningsnævnets afgørelse betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation,
hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.
Fredningsnævnet finder ikke, at det ansøgte projekt strider mod formålet med fredningen, og nævnet har forståelse for, at der er ønske om at forbedre publikumsfaciliteterne til gavn for surfere og
andre som færdes i naturen.
Et medlem (Tage Leegaard) stemmer for ikke at meddele dispensation til det ansøgte projekt, da
dette medlem har vurderet, at projektet under hensyn til størrelsen og placeringen af bygningen fortsat får et for markant udtryk i landskabet, ligesom anlæg af parkeringspladser vil indebære ikke
ubetydelige terrænændringer. Mindretallet har også peget på, at arealet ligger ved et Natura 2000område, der tillige er udpeget som fuglebeskyttelsesområde. Et øget aktivitetsniveau strider klart
imod hensigten mod udpegningen af området til såvel Natura 2000 som fuglebeskyttelsesområde.
2 medlemmer (Niels Bjerre og Morten Yde) stemmer for at meddele dispensation til det ansøgte
projekt. Disse medlemmer finder ikke, at det ansøgte projekt, der nu er reduceret i forhold til det
oprindelige projekt, med sin størrelse og beliggenhed på den anden side af vejen og bagved et eksisterende hegn mod vest, er til gene for naturværdierne. Flertallet har også lagt vægt på, at der er tale
om et offentligt projekt til gavn for almenvellet med en optimering af spildevands- og affaldshåndtering, ligesom det efter de foreliggende oplysninger må antages, at der på stedet er behov for flere
parkeringspladser.
Flertallet kan også meddele dispensation til opstilling af 2 containere i perioden 1. april til 1. oktober til midlertidig opbevaring af surf-udstyr på vilkår, at de 2 containere beklædes med træ, således
at udstyrsopbevaringen skjules mest muligt.
Det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte 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.
Fredningsnævnets flertal lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid
med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Flertallet af nævnets medlemmer har lagt afgørende vægt på, at Thisted Kommune som ressortmyndighed har vurderet, at projektet ikke påvirker arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget væsentligt, idet projektet er placeret uden for Natura 2000-området og med god afstand til kortlagte
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habitatnaturtyper. Thisted Kommune har også vurderet, at projektet ikke påvirker Bilag IV-arterne,
og at de potentielle levesteders økologiske funktionalitet bevares på minimum samme niveau.
Der meddeles derfor dispensation til det ansøgte efter stemmeflertallet i fredningsnævnet.
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
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 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.naevneneshus.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 overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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
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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 afgørelsesudkast 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 bortfalder, 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. Morten Yde,
3. Miljøstyrelsen,
4. Thisted Kommune, att. Dorthea Albrechtsen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Thisted,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Thisted,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
12. Foreningen af bredejere ved Vandet sø, att. Jan Thulstrup,
13. Knud Møller Pedersen,
14. Birthe Jensen,
15. Hans Søndergaard,
16. Jan Thulstrup,
17. Jytte og Kaj Haagensen,
18. Thorkild Hansen.
19. Nationalpark Thy
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Thisted Kommune
Den 26. maj 2021
FN-NJN-24-2021: Ny lade på Tandrupvej 2, 7700 Thisted.

Fredningsnævnet har den 15. april 2021 fra Thisted Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til
efter nedrivning af eksisterende ladebygning at opføre en ny på matr.nr. 8a Vester Vandet By, Vester
Vandet, beliggende Tandrupvej 2, 7700 Thisted. Ansøgningen er indsendt af ejeren, Arne Dybdahl.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele godkendelse til det ansøgte. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 19. april 1977 om fredning af arealer
ved Vandet sø, der har til formål at sikre udsigt fra Thisted-Klitmøllervejen til Vester Vandet sø og
klitplantagen syd for denne samt at sikre søen med dens omgivelser og naturvidenskabelige og landskabelige værdier. Ifølge kendelsen må der ikke foretages terrænændringer ved afgravning eller påfyldning. Kendelsen har yderligere til formål at sikre søens og dens omgivelser mod yderligere bebyggelse, bortset fra de for driften nødvendige bygninger, når de opføres i umiddelbar nærhed af
eksisterende bygninger.
Thisted Kommune har den 15. april 2021 oplyst, at den ansøgte lade er beliggende uden for og ca.
100 m syd for Natura 2000-område nr. 24 – Hanstholm Reservatet, Hanstholm Knuden, Nors sø og
Vandet sø. Det er også oplyst, at der ikke er habitatnatur inden for 690 m fra ejendommen, og at
projektet ikke ses at ville påvirke rigkæret eller andre habitatnaturtyper på udpegningsgrundla ge t.
Projektområdet omfatter ikke egnede yngle- eller rasteområde for stor vandsalamander eller odder.
Der findes en del flagermusarter i området og ejeren er i forbindelse med nedrivningstilladelsen gjort
opmærksom på, at der sandsynligvis er flagermus i den eksisterende bygning. Det er ejerens ansvar
at overholde reglerne i forhold til beskyttelse af flagermus.
Thisted Kommune har samlet vurderet, at projektet ikke påvirker bilag IV-arterne og de potentielle
levesteders økologiske funktionalitet bevares på minimum samme niveau.
Fredningsnævnets behandling af sagen
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 26. maj 2021. I besigtige lse n
deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem
Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Esben Oddershede. For Thisted Kommune
mødte Klavs Bærent Iversen. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ib Nord Nielsen. Ejeren,
Arne Dybdahl var mødt.
Ejeren oplyste, at den nye ladebygning vil blive opført i røde facadesten med et tag bestående af
eternitplader. Bygningens dimensioner er på 42,34 m i længden og 14,3 i bredden. Højden er på ca.
7 m, som de bestående bygninger. Bygningen skal anvendes til et korntørreri og almindelig oplagring.
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Klavs Bærent Iversen oplyste, at byggeriet er omfattet af bestemmelserne om sø-og åbeskyttelse,
landzone og skovbyggelinje, men da der er tale et byggeri til brug for landbrugsvirksomhed er en
tilladelse efter disse regler ikke fornøden.
Ib Nord Nielsen bemærkede, at Danmarks Naturfredningsforening ikke har bemærkninger til det ansøgte.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af Vester Vandet sø betyder, at det ansøgte projekt kræver fredningsnævnets dispensation i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensatio n,
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 ansøgte 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 lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger meddele godkendelse til det ansøgte om nedrivning af den eksisterende ladebygning og opførelse af en ny i materialer og dimens ioner som oplyst. Nævnet har navnlig lagt vægt på, at der er tale om en for landbrugsdriften nødvendig
bygning, og at den nye ladebygning opføres i umiddelbar nærhed af eksisterende bygninger.
Med venlig hilsen

Niels Bjerre

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 naturbeskyttels eslovens § 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:
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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
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 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.naevneneshus.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 overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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 afgørelsesudkast 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 bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.
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Denne afgørelse sendes til:
1. Tage Leegaard,
2. Esben Oddershede,
3. Thisted Kommune, att. Klavs Bærent Iversen,
4. Miljøstyrelsen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Thisted,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Thisted,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning- Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
12. Arne Dybdahl.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, telefon 24968604
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Thisted Kommune

Den 8. juni 2021

FN-NJN-22 og 23-2021: Midlertidig opstilling af containere ved Vandet sø.
Fredningsnævnet har den 7. april 2021 fra Thisted Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til
midlertidigt at opstille containere på matr.nr. 51 V. Vandet By, V. Vandet, beliggende Vandetvej 20,
7700 Thisted. De 2 ansøgninger indsendt af henholdsvis NASA (NJN-22-2021) og Westvind (NJN23-2021. Arealet ejes af Thisted Kommune.
Sagerne er behandlet samlet.
Fredningsnævnet har efter foretagen høring besluttet på skriftligt grundlag at meddele dispensation
til det ansøgte. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Det bemærkes, at nævnets ordinære medlem, Esben Oddershede og dennes suppleant Joachim Plaetner Kjeldsen er inhabile, da begge medlemmer har pladser i Thisted Kommunes Klima - Miljø og
Teknikudvalg, hvilket skal sammenholdes med, at arealet, hvor det ansøgte er beliggende, ejes af
Thisted Kommune. Afgørelsen er derfor alene truffet af formanden og det statsligt udpegede medlem.
Sagens baggrund.
Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 19. april 1977 om fredning af Vandet sø,
der har til formål at sikre udsigten fra Thisted-Klitmøller vejen til Vester Vandet sø og klitplantagen
syd for denne, samt at sikre søen som sådan med dens landskabelige og naturvidenskabelige værdier
og dens naturmæssige særpræg. Fredningen har bestemmelser om, at bebyggelse ikke er tilladt, samt
at der ikke må opstilles skure, boder, master, transformatorstationer eller andre skæmmende indretninger, samt at beplantning med busk-eller trævegetation ikke må finde sted uden de påtaleberettigedes godkendelse. Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller påfyldning.
Det er oplyst, at NASA har ansøgt om midlertidig opstilling af 20 fods container til opbevaring af
surfudstyr til brug i surfundervisning af børn og unge i perioden 1. april til 1. oktober. Westvind har
ansøgt om opstilling af en 40 fods container.
Thisted Kommune har oplyst, at der siden 2017 har været opstillet 2 containere på arealet i sommerhalvåret.
Placering er angivet på nedenfor viste kortbilag:
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Thisted Kommune har udarbejdet nedenstående foreløbige konsekvensvurdering:
”…
Habitatbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter), fastsætter jævnfør §§
6-7, krav om foreløbig vurdering af planer og projekter, der kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Ifølge Vejledningen til habitatbekendtgørelsen er en påvirkning som udgangspunkt ikke væsentlig hvis den skønnes at indebære negative udsving i bestandsstørrelse, der er mindre end de naturlige udsving, der anses som normale for arten. Midlertidige forstyrrelser i en anlægsfase anses
almindelige vis heller ikke for en væsentlig påvirkning.
Den foreløbige konsekvensvurdering er lavet på baggrund af gennemgang af relevant data fra Miljøstyrelsens Natura 2000-planer, basisanalyser og kortlægning, BFN’s registreringer, håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, Bevaringsstatus for naturtyper og arter (DCE rapport nr. 340,
2019), Trækfuglebestande i de danske fuglebeskyttelsesområder, 2004-2017 (DCE rapport nr. 148,
2019), Kriterier for gunstig bevaringsstatus (DCE rapport nr. 457 3. udgave, 2005), miljøportalen,
kommunens data og generelle kendskab til området.
Projektområdet ligger uden for, men umiddelbart op af Natura 2000-område nr. 24 Hanstholm Reservatet, Hanstholm Knuden, Nors sø og Vandet Sø, som består af Habitatområder nr. 24 og 220,
samt fuglebeskyttelsesområde nr. 22. Fra 1. november 2018 er fuglebeskyttelsesområde udvidet så
det også omfatter Vandet sø. Europa-Kommissionen skal godkende ændringerne i Natura 2000-områderne, men der er pligt til at beskytte de ny-udpegede arealer med det samme. De arealer, der udtages, skal også beskyttes, indtil Europa-Kommissionen har godkendt de nye områdegrænser. Indtil
EU-Kommissionen har 2 godkendt de nye områdegrænser, er både forventede udvidelser og reduktioner af Natura 2000- områderne beskyttet.
Udvidelse af fuglebeskyttelsesområdet MST har i forbindelse med processen om grænsejusteringerne
udarbejdet et notat for hvert Natura 2000- område om ændringerne. For Natura 2000-område nr. 24
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er angivet, at MST har foreslået Fugle beskyttelsesområdet udvidet så Vandet sø, samt omgivende
naturarealer omkring søen indgår. Udvidelsen af fuglebeskyttelsesområdet er begrundet med sammenfald med habitatområdets afgræsning og med tilstedeværelse af ynglende rørdrum, som findes på
udpegningsgrundlaget. MST har kortlagt et muligt levested for arten i et område nær bredden i den
nordvestlige ende af Vandet sø.
Natura 2000-planen
Den overordnede målsætning for Natura 2000 området er, at naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget opnår gunstig bevaringsstatus. Målet er at bevare området som et stort, sammenhængende klitlandskab med gode fourageringsmuligheder og levesteder for områdets fugle.
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet:

Der er ingen kortlagt habitatnatur i nærheden af projektområdet. Nærmeste kortlagte habitatnaturtype
er et rigkær som ligger ca. 1,4 km sydvest for projektområdet. Grundet afstanden og projektet omfang,
vurderes det, at projektet ikke påvirker rigkæret eller andre naturtyper på udpegningsgrundlaget. Vandet Sø er den største og dybeste sø i Natura 2000-området, og er 478 ha og har en maxdybde på over
20 m. Søen er kortlagt som en kransnålalgesø (3140). Miljømålet for Vandet Sø er en god økologisk
tilstand. Søen er vurderet til at have en moderat økologisk tilstand på grund af indholdet af fytoplankton jf. basisanalyse 2121-2027). Projektet vurderes ikke at påvirke søen, idet den midlertidige opstilling af containerne sker uden for Natura 2000-området.
Stor vandsalamander
Projektområdet ikke er et egnet yngle- eller rasteområde for stor vandsalamander. Vandet sø er ikke
egnet yngleområde, da der forekommer en god bestand af fisk. Thisted Kommune har ingen informationer om, at stor vandsalamander forekommer i området, det er dog muligt, at arten forekommer i
rørskoven (mosen) i den østlige del af Vandet sø. Samlet set vurderes det, at projektet ikke påvirker
egnede yngle-og rasteområder for arten, idet projektet foregår på land og ikke omfatter egnede levesteder for arten.
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Odder
Odderen færdes i området og der er tidligere observeret friske spor og ekskrementer efter odder ved
vandløbet Tilløb Vandet Sø. Ifølge håndbog om bilag IV-arter opholder odderen sig i dagtimerne
primært i en hule i brinken eller under buske, træer eller andet der kan give ly. Midlertidig opstilling
af containere på arealet, som er ca. 50 m nord for vandløbet, og på et område hvor der i forvejen er
færdsel, vurderes ikke at påvirke arten eller dennes yngle-og rasteområder. Projektet vurderes ikke at
give anledning til en øget forstyrrelse da området i en årrække har været anvendt til surfing og en
række andre vandaktiviteter.
Liden najade
Arten findes kun i Nors sø, hvorfor den ikke vil påvirkes af dette projekt. Da projektområdet udelukkende foregår på land vurderes, at projektet ikke påvirker arten.
Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 22:

Projektområdet ligger uden for Natura 2000-område, men umiddelbart op af fuglebeskyttelsesområde
nr. 22. Projektområdet adskilles fra Natura 2000-området af en mindre vej og et læhegn. Der er ca.
30 m fra containerne til Natura 2000-området. Projektet omfatter opstilling af to containere i sommerhalvåret.
Rørdrum
Rørdrum yngler i vanddækkede tagrørskove i tilknytning til større eller mindre søer og moser. I udbredte rørskove synes territorierne at være 8-20 ha, mens der i moseområder, specielt med en mosaikagtig udformning, kan yngle rørdrum i rørsumpområder ned til nogle få hektar, dog så oftest således
at rørdrummen har flere sådanne områder af fouragere i. Rørskoven nær projektarealet er i alt ca. 2
ha, og er vanddækket men ikke særligt tæt. Der er hørt paukende rørdrum i området i 2014, 2015 og
2018 (DOF databasen og ikke offentliggjorte data). Området er dog ikke kortlagt som levested ved
MST’s levestedkortlægning i 2019. Området vurderes ikke umiddelbart som et egnet yngle -eller
rasteområde. Paukende hanner indikerer dog at området kan være et potentielt yngle-eller rasteområde for arten, i sammenhæng med det kortlagte levested i den nordvestlige del af sø og området ved
Nors Sø. Ifølge basisanalysen 2021-2027 er der registeret mellem 0-2 forekomster af arten pr. år i
fuglebeskyttelsesområdet i perioden 2005-2019. MST har desuden kortlagt to levesteder for arten i
både 2. og 3. generation basisanalyser.
Den konkrete målsætning for rørdrum i området er ifølge Natura 2000-planen, at de kortlagte levesteder for arten skal bringes til eller fastholdes i tilstandsklasse I eller II. Levestederne ligger ca. 3,1
km og 2,7 km nordvest og nord for projektområdet og er i god tilstand (tilstandsklasse II). Projektet
vurderes samlet set ikke påvirke målsætningen for arten eller levestederne, grundet placeringen og
den sporadiske forekomst af arten i området.
Selve projektområdet vurderes ikke at være egnet yngle- eller raste-områder for arten, og er adskilt
fra rørskoven og søen af en vej og et læhegn. Projektet ligger i tilknytning til gangbroen som blev
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etableret i 2016. Gangbroen er etableret for at skabe en forbedret adgang til den østlige del af Vandet
sø og lede færdslen hen til østenden, hvor den supplerende fredning i 2015 begrænsede windsurfing
til at kunne forgå. I forbindelse med den supplerende fredning blev kitesurfing forbudt på hele Vandet
sø, og windsurfing blev begrænset til den østlige del. På hele søen kan der fortsat sejles med fartøjer,
som højst kan præstere en maskindrevet hastighed på 5 knob, samt med små fartøjer som robåde,
kanoer og kajakker, samt SUP-surfes. Vandet sø har altså i en lang årrække forud for områdets udpegning som fuglebeskyttelsesområde været anvendt til windsurfing, og indtil 2015 også til Kitesurfing, samt til andre vandsportsaktiviteter. Hele Vandet sø anvendes fortsat til sejlads med mindre
motorbåde, robåde, kanoer og kajakker, samt til SUP-surfing.
Projektet vurderes ikke at give anledning til en øget grad af forstyrrelse og dermed heller ikke vil give
en indirekte påvirkning på arten. Projektområdet ligger i tilknytning til en eksisterende bro, som er
styrende for færdsel i området og som er med til at lede brugerne forbi rørskoven og ud til vandfladen.
Broen bidrager til at begrænse færdsel i rørskoven da brugere ledes ud på søen og dermed ikke går
ind i rørskoven. Det er Thisted Kommunes vurdering at projektet ikke medfører en væsentlig øgning
af antallet af brugere eller aktiviteten i området, og dermed at projektet ikke vil medføre en øget grad
af forstyrrelse. Projektet vil desuden bidrage til formidling af de begrænsninger der er for anvendelse
af området.
Rørhøg
Der er kortlagt et muligt levested for arten i den nordvestlige del af Vandet sø, som er i god afstand
til projektområdet. Thisted kommune har ikke kendskab til at arten skulle opholde sig i den østlige
del af søen, og området vurderes heller ikke egnet som yngle- eller rasteområde. Projektet vurderes
derfor ikke at påvirke arten eller dennes yngle- eller rasteområder.
De øvrige fugle på udpegningsgrundlaget vurderes ikke at blive påvirket af projektet da projektområdet ikke er egnet levested for arterne, da projektet foregår på land, og idet det vurderes at projektet
ikke giver anledning til en øget forstyrrelse i området. Thisted kommune henviser i øvrigt til den
foreløbige konsekvensvurdering for Cold Hawaii Inland Projektet ved Vandet sø.
På baggrund af ovenstående vurderer Thisted Kommune, at projektet ikke i sig selv eller i sammenhæng med andre planer eller projekter vil påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for
Natura 2000-område nr. 24 væsentligt. Der er derfor ikke et behov for en nærmere konsekvensvurdering.
Bilag IV arter
Habitatdirektivet forpligtiger medlemslandene til en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter listet på direktivets bilag IV jævnfør habitatbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 1 og nr. 2. Denne
beskyttelse skal sikre, at arterne bl.a. ikke jages og indsamles samt, at arternes raste- og ynglesteder
ikke beskadiges eller ødelægges. Vurderingen af om arternes yngle- eller leveområder ødelægges,
skal ses ud fra en bredere økologisk forståelse (vedvarende økologisk funktionalitet), således kan der
inden for et lokalområde være flere yngle- og rasteområder, og et projekt kan derfor gennemføres så
længe den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområdet opretholdes på mindst samme niveau.
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Flagermus
Der findes en del flagermusarter i området ved Vandet sø. Arterne vurderes ikke at blive påvirket af
projektet, idet projektet ikke omfatter egnede yngle- eller rasteområder og da der ikke fældes gamle
træer, nedrives gamle huse eller ændres på ledelinjer i landskabet. Dam-, vand-, trold-, syd-, skimmelog dværgflagermus har yngle- og opholdssted i huse og hulheder i træer. Dam og vandflagermus
fouragerer over større vandflader såsom søer og åer mens dværg- og troldflagermus typisk fouragerer
i tilknytning til skovområder. Flagermusene er derfor ikke direkte knyttede til projektområdet - hverken som raste- eller ynglested. Sø-fladen fungerer som fourageringssted for vand- og damflagermus,
men da disse er nataktive dyr og området anvendes i dagtimerne, vurderes dette heller ikke at medføre
nogen påvirkning.
Spidssnudet frø
Arten er ikke registreret i området, og området vurderes heller ikke egnet yngle-eller rasteområde for
arten. Da projektområdet ikke indeholder egnede levesteder for arten, vurderes projektet derfor at
have en neutral påvirkning på spidssnudet frø.
Ulv
Arten er ikke registreret i området, og projektet området vurderes heller ikke som et typisk opholdssted for arten. Skulle det dog ske, at ulven var i området, vurderes det at den blot vil fortrække til et
mere fredeligt sted, som de nærliggende plantager. Det vurderes, at projektet vil have en neutral påvirkning på ulv.
Samlet set vurderes det at projektet ikke påvirker Bilag IV-arterne og at de potentielle levesteders
økologiske funktionalitet bevares på minimum samme niveau ...”.

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 13. maj 2021 bl.a. anført følgende:
”…
DN-Thy er af den opfattelse, at de to containere, som blev opstillet permanent i 2017 og ikke kun i
sommerhalvåret, ikke var lovlige. Der var ikke givet tilladelse til opstilling af containere i Fredningsnævnets afgørelse af 31. marts 2016, FN-NJN-9-2016. Herudover manglede der byggetilladelse og
dispensation fra søbyggelinjen.
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DN-Thy mener ikke, at der kan dispenseres til opstilling af containere, heller ikke midlertidigt, da der
ligger en verserende klagesag ved Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er direkte imod en af fredningens bestemmelser. Jf. fredningskendelsen § 3 må opstilling af skure, boder, master, transformatorsationer eller andre skæmmende indretninger ikke finde sted.
Fredningens formål bliver udfordret gang på gang af private erhvervsinteresser, og en dispensation
vil skabe en uheldig præcedens. Da der yderligere er tale om et erhvervsmæssigt formål til en privat
virksomhed, på offentlig ejendom, bør kommunen udvise tilbageholdenhed.
…”
Thisted Kommune har i mail af 27. maj 2021 oplyst følgende:
”…
Thisted Kommune vurderer, at der på den pågældende matrikel kan gives midlertidig landzonetilladelse samt midlertidig dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen, til opstilling af de to containere,
hvis farvevalg og placering ikke i øvrigt vil påvirke det omkringliggende landskab væsentligt. Det er
kommunens vurdering, at det ansøgte vil være med til at tilgodese friluftslivet i området. Der arbejdes
på at finde en permanent løsning på problematikken med opbevaring af surfgrej på stedet. Thisted
kommunes tilladelser til de to containere vil, hvis det bliver aktuelt, derfor blive tidsbegrænset til tre
år. Det vil blive et vilkår i tilladelserne, at containerne fjernes hvert år, så de kun står på matriklen i
perioden 1. april til 1. oktober, hvor surfing på søen er tilladt. Der henvises også til tidligere fredningskendelse FN-NJN-9-2016, hvor fredningsnævnet giver midlertidig dispensation til opbevaring
af surfgrej på matriklen.
…”
Fredningsnævnet har under FN-NJN-6-2019 og FN-NJN-61-2020 behandlet spørgsmålet om etablering af toiletbygning og forbedring af parkeringsforholdene m.v. ved Vandet sø, herunder efter møde
med såvel ansøgere, berørte lodsejere, Thisted Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk
Ornitologisk Forening samt høring af Miljøstyrelsen og traf i den seneste(flertals-) afgørelse beslutning om:
”… at meddele dispensation til det (da)ansøgte projekt. Disse medlemmer finder ikke, at det ansøgte
projekt, der nu er reduceret i forhold til det oprindelige projekt, med sin størrelse og beliggenhed på
den anden side af vejen og bagved et eksisterende hegn mod vest, er til gene for naturværdierne.
Flertallet har også lagt vægt på, at der er tale om et offentligt projekt til gavn for almenvellet med en
optimering af spildevands- og affaldshåndtering, ligesom det efter de foreliggende oplysninger må
antages, at der på stedet er behov for flere parkeringspladser.
Flertallet kan også meddele dispensation til opstilling af 2 containere i perioden 1. april til 1. oktober
til midlertidig opbevaring af surf-udstyr på vilkår, at de 2 containere beklædes med træ, således at
udstyrsopbevaringen skjules mest muligt.
…
Flertallet af nævnets medlemmer har lagt afgørende vægt på, at Thisted Kommune som ressortmyndighed har vurderet, at projektet ikke påvirker arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget væsentligt, idet projektet er placeret uden for Natura 2000-området og med god afstand til kortlagte habitatnaturtyper. Thisted Kommune har også vurderet, at projektet ikke påvirker Bilag IV-arterne, og at de
potentielle levesteders økologiske funktionalitet bevares på minimum samme niveau.
…”
Denne afgørelse er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
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Fredningsnævnets afgørelse
Overfredningsnævnets afgørelse af 19. april 1977 om fredning af Vandet sø har til formål at sikre
udsigten fra Thisted-Klitmøller vejen til Vester Vandet sø og klitplantagen syd for denne, samt at
sikre søen som sådan med dens landskabelige betydning og dens naturmæssige særpræg. Fredningen
har bestemmelser om, at bebyggelse ikke er tilladt, samt at der ikke må opstilles skure, boder, master,
transformatorstationer eller andre skæmmende indretninger, samt at beplantning med busk-eller trævegetation ikke må finde sted uden de påtaleberettigedes godkendelse og terrænformerne må ikke
ændres ved afgravning eller påfyldning.
Overfredningsnævnets afgørelse betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet 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 ansøgte 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 lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet finder ikke, at det ansøgte projekt strider mod formålet med fredningen og fredningsnævnet kan meddele dispensation til midlertidig opstilling af 2 containere som ansøgt. Der meddeles således dispensation til opstilling af de 2 containere i perioden 1. april til 1. oktober til midlertidig opbevaring af surfudstyr. Dispensationen tidsbegrænses til årene 2021-2023 og containerne fjernes hvert år pr. 1. oktober.
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:








8

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
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning
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.naevneneshus.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 overskredet
klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 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 afgørelsesudkast 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 bortfalder, 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. Miljøstyrelsen,
3. Thisted Kommune, att. Dorthea Albrechtsen,
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4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening, Thisted,
6. Dansk Ornitologisk Forening, København,
7. Dansk Ornitologisk Forening, Thisted,
8. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
9. Friluftsrådet, centralt,
10. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
11. Foreningen af bredejere ved Vandet sø, att. Jan Thulstrup,
12. Knud Møller Pedersen,
13. Birthe Jensen,
14. Hans Søndergaard,
15. Jan Thulstrup,
16. Jytte og Kaj Haagensen,
17. Thorkild Hansen.
18. Nationalpark Thy
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8. januar 2021
Sagsnr.: 19/01033
Klagenummer.: 1002814

Denne afgørelse vedrører en
dispensationsafgørelse fra Fredningsnævnet med
sagsnr. FN-NJN-40-2018.
Klik her for at se afgørelsen.
AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET
MILJØ- OG

STADFÆSTELSE af afgørelse i sag om af afslag på dispensation til
windsurfing inden for fredning i Thisted Kommune
Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 78, stk. 3.1
Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig dels afgørelse af 4. december 2018 om afslag på
dispensation til windsurfing på den vestlige ende af Vandet Sø i Thisted
Kommune.
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og
Fødevareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag
til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.
Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om
Miljø- og Fødevareklagenævnet.

1

Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse med senere ændringer.

2

Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

3

Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og

Fødevareklagenævnet mv.

FØDEVAREKLAGENÆVNET

Toldboden 2
8800 Viborg
Tlf.
72 40 56 00
CVR-nr. 37795526
EAN-nr. 5798000026070
nh@naevneneshus.dk
www.naevneneshus.dk

1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet
Afgørelsen er den 27. december 2018 påklaget til Miljø- og
Fødevareklagenævnet af ansøger, hvis ejendom er beliggende helt ned til
Vandet Sø.
Klager har ikke til støtte for klagen anført klagepunkter ud over det, der
fremgår som begrundelse for ansøgningen om dispensation.
2. Sagens oplysninger
2.1 Området
Vandet Sø er en 480 hektar stor sø på kalkbund. Landskabet omkring
søen er præget af bakket klitlandskab, og søen er omgivet af gamle kystskrænter.
Søen og de omgivende arealer blev fredet Overfredningsnævnets kendelse af 19. april 1977.4 Formålet med fredningen var bl.a. at sikre søen som
sådan med dens landskabelige betydning og naturmæssige særpræg, og at
sikre søens omgivelser mod skæmmende bebyggelses- og beplantningsmæssige ændringer. Ved kendelsen blev sejlads med båd med motor forbudt, hvis fartøjet kan præstere en fart på over 5 knob.
Fredningen blev ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 5. februar
20155 suppleret med en fredning for så vidt angår vandfladen. Formålet
med fredningen var at beskytte søen mod sejlads og surfing, der kan være
en trussel mod områdets fugleliv og øvrige naturværdier, at sikre at der
kan ske en vis rekreativ benyttelse af søen, uden at beskyttelsesinteresserne tilsidesættes, samt at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som udgør grundlaget for områdets udpegning som Natura 2000-område.
Området er endvidere udpeget som Natura 2000-område 24, Hanstholm
Reservatet, Nors Sø og Vandet Sø, og består af Habitatområde nr. H24 og
nr. H220 og Fuglebeskyttelsesområde nr. F22.
Udpegningsgrundlaget for habitatområderne omfatter bl.a. naturtyperne
rigkær (7230), lobeliesø (3110) og hvid klit (2120) og de beskyttede arter
stor vandsalamander (1166), damflagermus (1318) og odder (1355).
Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet omfatter bl.a. rørdrum, nordisk lappedykker, sangsvane, kortnæbbet gås, tinksmed og mosehornugle.

4

Ved Overfredningsnævnets kendelse af 19. april 1977 om fredning af Vester Vandet Sø med

omgivelser, https://www2.blst.dk/nfr/02434.01.pdf.
5
Natur- og Miljøklagenævnet afgørelse af 5. februar 2015 om supplerende fredning af Vandet Sø
i Thisted Kommune, https://www2.blst.dk/nfr/08167.00.pdf.
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2.2 Den påklagede afgørelse
Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del har den 4. december 2018 i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddelt afslag på klagers
ansøgning om dispensation fra den supplerende fredning til at windsurfe
på den vestlige ende af Vandet Sø i Thisted Kommune.
Klager har om baggrunden for ansøgningen anført, at konsekvensen af
den supplerende fredning er, at windsurfing på søen er blevet mere besværlig. Klager har oplyst, at inden fredningen kunne udstyret tages fra et
fiskehus mindre en 50 m fra søen, uden at der skulle medgå tid til klargøring, fragt af udstyr på trailer m.v. Fredningen betyder ifølge klager også,
at klagers børn ikke selv kan tage udstyret for at surfe, men skal fragtes til
søens østlige ende. Det er klagers vurdering, at en dispensation fra forbuddet vil have en meget begrænset virkning, om nogen, i forhold til de
aktiviteter, der fortsat er tilladt i området. Klager vurderer således heller
ikke, at en dispensation vil øge offentlig windsurfing uden for det tilladte
område. Informeres der yderligere om, at det kun er for de lokale lodsejere, det er tilladt at windsurfe uden for det udpegede område, vil dette efter
klagers opfattelse ikke motivere andre til det.
Thisted Kommune har den 10. oktober 2018 som fredningstilsyn bemærket, at det kan fremstå uklart for øvrige brugere af Vandet Sø, hvor på
søen det er tilladt at windsurfe, såfremt klager gives dispensation til
windsurfing i den vestlige ende af søen, hvilket vil besværliggøre kommunens rolle som tilsynsmyndighed. Kommunen har den 18. november
2018 udtalt, at det ikke kan udelukkes, at windsurfing på den vestlige
ende af søen vil have en påvirkning på specielt rørdrummens yngle- og
leveområder. På denne baggrund har kommunen anbefalet, at ansøgningen ikke imødekommes.
Fredningsnævnet har den 21. november 2018 besigtiget området. Under
besigtigelsen anførte klager, at klagers husttand alene har behov for at
windsurfe fra egen bred til den østlige del af søen. Danmarks Naturfredningsforening tilsluttede sig ved besigtigelsen Thisted Kommunes bemærkninger til ansøgningen.
Ved afgørelsen har fredningsnævnet lagt vægt på, at den supplerende
fredning ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af den 5. februar
2015 har til formål at beskytte søen mod sejlads og surfing, der kan udgøre en trussel mod områdets fugleliv og øvrige naturværdier, samt hensynet til Thisted Kommunes mulighed for som tilsynsmyndighed at håndhæve forbuddet mod windsurfing på den vestlige del af søen. Fredningsnævnet har på denne baggrund vurderet, at det ansøgte strider mod formålet med fredningen.
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3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse
3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger
Det følger af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at fredningsnævnet kan
dispensere fra bestemmelserne i en fredning, når det ansøgte ikke er i
strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en fredning
end nævnt i stk. 1, og hel eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf.
stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.
Fredningsnævnet kan i henhold til § 50, stk. 2, kun meddele dispensation
fra en fredning eller en foreslået fredning i eller uden for et internationalt
naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer forringelse af
naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter,
som området er udpeget for.
Det fremgår af fredningsbestemmelsernes § 1 i Natur- og Miljøklagenævnet afgørelse af 5. februar 2015 om supplerende fredning af Vandet
Sø, at fredningen har til formål:
”at beskytte Vandet Sø mod sejlads og surfing, der kan være en trussel
imod områdets fugleliv og øvrige naturværdier,
at sikre, at der kan ske en vis rekreativ benyttelse af Vandet Sø, uden at
beskyttelsesinteresserne tilsidesættes, og
at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som udgør grundlaget for områdets udpegning som Natura 2000 område.”

Det fremgår af fredningsbestemmelsernes § 2 om sejlads og surfing, at:
”Sejlads med motor må kun finde sted med fartøjer, som højst kan præstere en maskindrevet hastighed på 5 knob. Bestemmelsen i pkt. 17 i Overfredningsnævnets kendelse af 19. april 1977 ophæves.
Kitesurfing o. lign. er forbudt på hele søen.
Surfing på surfbrætter med fast monteret sejl (windsurfing) er alene tilladt
i den østlige del af søen i det område, som er vist på fredningskortet, og
kun i perioden fra 1. april til 1. oktober.
Sejlads med små fartøjer som robåde, kanoer og kajakker er fortsat tilladt
på hele søen.”

Det fremgår om baggrunden for rejsningen af sagen om en supplerende
fredning af søarealet, at Vandet Sø siden den oprindelige fredning i 1977
i et stadigt stigende omfang blev anvendt til surfing, og at lokalt fastsatte
forbud mod surfing på dele af søen bortfaldt i 2008, hvorefter det var
muligt at surfe på hele søens areal.
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Danmarks Naturfredningsforening ønskede som sagsrejser et forbud mod
surfing på hele søen, idet den intensiv rekreativ brug af søen ved surfing
var uforenelig med de beskyttelseshensyn, der knytter sig til blandt andet
søens rige fugleliv.
Fredningsnævnet fandt, at aktiviteter som windsurfing og kitesurfing
kunne have en negativ indflydelse på fuglelivet særligt i søens vestlige
ende modsat den østlige ende, hvor der er adgang fra kommunens arealer,
og tillod herefter windsurfing i den syd-østlige tredjedel af søen.
Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede afgørelsen med den ændring, at
windsurfing er tilladt i den syd-østlige tredjedel af søen fra den 1. april til
den 1. oktober.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er enigt i Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig dels vurdering af, at det ansøgte strider mod fredningens
formål.
Miljø- og Fødevareklagenævnet har lagt vægt på, at den supplerende
fredning af Vandet Sø efter det oplyste om baggrunden for fredningen og
fredningens formålsbestemmelse er vedtaget med et specifikt formål om i
videst mulige omfang at friholde søen for sejlads og surfing, der kan være
en trussel mod områdets fugleliv og øvrige naturværdier. Nævnet bemærker, at det ansøgte vil indebære yderligere surfing uden for det hertil udpegede område inden for fredningen og kan medføre forstyrrelser for en
del af de fuglearter, der er en del af det fuglebeskyttelsesområde, som
Vandet Sø er en del af.
Det ansøgte udgør dermed en sådan videregående afvigelse fra fredningen, at en tilladelse hertil vil kræve enten en hel eller delvis ophævelse af
fredningen, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 5.
3.2 Gebyr
Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr ikke, jf.
gebyrbekendtgørelsen § 2.
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3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse
Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig dels afgørelse af 4. december 2018 om afslag på
dispensation til windsurfing på den vestlige ende af Vandet Sø i Thisted
Kommune.
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke.
Denne afgørelse gøres tilgængelig for Fredningsnævnet for Nordjylland,
nordlig del (j.nr. FN-NJN-40-2018) samt for klageren via klageportalen.
Afgørelsen sendes desuden til eventuelle andre parter i klagesagen.
Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personoplysninger vil blive anonymiseret.

Thomas Steensen
Stedfortrædende formand
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