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REG. NR. ./1~?

UDSKRIFT
af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

År 1963, den ll. marts afsagde overfredningsnævnet på
grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

kendelse
i sagen nr. 1543/62 vedrørende fredning af Tversted å's omgivel-
ser.

I den af fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds
den 29. december 1961 afsagte kendelse hedder det:

.,
"Ved skrivelse af 26. august 1960 rejste fredningsplan-

udvalget for Hjørring og Thisted amter under henvisning til § 38,
jfr. § l, i lovbek. nr. 106 af 21. marts 19~9 om naturfredning
for nævnet fredningssag for et område langs Tversted å fra Hjør-
ring - Tversted - Ålbækvejen til åens udløb i Vesterhavet.

, I
I

Arealet, ialt 40 ha, indbefatter helt eller delvist
~ følgende matr.nr., alle af Vester og øster Tversted byer, Tver-

sted sogn:
Matr.nr. E j e r. A r e a l.
35æ, 40a Købmand Bertel Lassen,

Nr.Tversted,Tversted. 0,5 ha

26be Tversted Idrætsforening, 0,075
v/Hans B.Nielsen,Tversted.

lbz Albert Kallehave, 0,035
Kirkebyen,Tversted.

lce Landpostbud Vagn Thomsen, 0,4
Tversted

t} 8be, 40q Lars Chr.Larsen, 0,02
Åbo,Nr.Tversted,Tversted.

8bb Fru Helene Villadsen, 0,035
~versted.
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Matr.nr. E j e r. A r e a l.

n 8ag, 82a Gdr.Valdemar Dybro,
Nr.Tversted,Tversted.
v/advokat Bent Halbye,
Hirtshals.

2,0 ha

83a Gdr.Jens Vinther,
Nr.Tversted,Tversted.

0,5

84b,85b,34a,34p Gdr. Niels A.Uggerhøj,
Storgaard,Tversted.

11,3

34s Tversted - Uggerby
kommune, Tversted.
Snedker Theodor Kjærgaard,
Slotsherrensvej l54,Kbhvn.
Vanløse.

0.1035 -

34r 0,4020 -

22h

Købmand Bertel Lassen,
Nr.Tversted,Tversted.
Gdr. Peder Chr.J.Løth, 2~4
V.Tversted, Tversted.

0,58a

23a Gdr~ Herman Klim, 2,0
østergaard, V.Tversted,
Tversted.

la Tversted Menighedsråd, 19,8
v/sognepræst Johs.Sørensen
Tversted Præstegård,Tversted.

Arealerne, der er omtrentlige, er beregnede efter ma-
trikelkortet, suppleret med terrænforhold og grænser efter luftfo-
tos.

Klitfredningsgrænsen er indlagt dels efter opmåling i
41' marken, dels efter de hos klitdirektoratet beroende kort. De klit-

fredede arealer er beregnet mellem denne grænse og klitgrænsen.
Fredningspåstanden går ud på, "at arealerne skal beva-

res fri for enhver form for bebyggelse, at den naturlige bevoksning
skal bevares uændret, og at ny beplantning ikke må finde sted.
Der nedlægges påstand om, at offentligheden skal have fri og uhin-
dret adgang til alle ikke dyrkede arealer, specielt til færdsel

~ 4t) langs åen, men at afgræsninb fortsat må finde sted i det omfang,
hvor den ikke vil genere en speciel brug af arealet, f.eks. som
rasteplads.
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Fredningen skal ikke være til hinder for fortsat grav-

ning af teglværksIer indenfor nærmere aftalte rammer, samt for
bevarelsen af dambruget og minkfarmen, så længe vandløbsmyndig-
hederne og sundhedsmyndighederne tillader dette.:!

Med hensyn til påstandon om fri færdsel for almenheden
på alle ikke-dyrkede arealer indenfor området har fredningsplan-
udvalget under sagens gang nærmere anført, at man ønsker etableret
en 3 m bred sti langs åen over matr.nr. 35æ, en del af 40~ og over
en planlagt gangbro til matr.nr. lce samt over matr.nr. 8ag, 82a,
83a, 84b og 85b, s~desat der på disse parceller alene skal være
offentlig færdsel ad denne sti~ Almenheden påstås tillagt adgang
til stien ad den eksisterende private vej fra strandvejen langs
sydskellet af matr.nr. 8ag. På området nord for matr.nr. 85b,
altså over matr.nr. 34a, 34p, 34s og 8a, ønskes der adgang til
almindelig færdsel over hele arealet til havet og ligeledes på
hele arealet vest for åen fra havet til strandvejen samt på et
areal af matr.nr. lCG og 26be og 35æ, der ønskes udlagt som raste-
plads.

Stiens nærmere placering på enkelte parceller har under
sagen været drøftet med lodsejerne, og der er i det alt væsentlige
enighed med lodsejerne om placeringen.

TIet er endvidere oplyst, at fredningsplanudvalget har
forhandlet med ~erne om det offentliges overtagelse af en del af
de indenfor fredningsområdet beliggende dele af matr.nr. 26be og
35æ og den vestligste lod af matr.nr. lce, hvilke arealer ønskes
udlagt som rastepladser.

Fredningsplanudvalget har i sin nævnte skrivelse af
26. august 1960 til støtte for påstanden anført følgende:
"l. Arealet er, bortset fra en minkfarm mellem off. bivej nr.27

og landevejen, et dambrug og 2 sommerhuse, hvoraf det ene _
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så vidt det er oplyst - er opført uden vedkommende myndig-
heders godkendelse, helt uberørt.
Arealet består i alt væsentligt af lave engarealer og skræn-
ter, der er uegnede til bebyggelse9 men som er af meget stor
landskabelig skønhed og som i forbindelse med en udbygning
af Tannisby med en meget væsentlig sommerhusbebyggelse vil
være af overordentlig stor værdi som rekreativt område.
Det vil af hensyn til det ønskelige i anlæg af en spadseresti
fra havet langs åen være meget ønskeligt 9 om man fra det of-
fentliges side på det tidspunkt, det af hensyn til igangsæt--
telsen af et beskæftigelsesarbejde vil v~re praktisk,kan
disponere over de nødvendige arealer. En spadseresti langs
åen vil i det smukke areal og med gode læmuligheder være et
meget værdifuldt element i byens plan.
Ved off. bivej nr. 27 og landevejen skønnes det af meget
stor værdi, om visse arealer direkte kan anvendes som raste-
pladser, med indretning af toilet, opsætning af affaldskum-
mer m.v.
For de havers vedkommende, der grænser direkte til åen, går
fredningspåstanden kun ud på, at den karakteristiske hængen-
de beplantning nede ved selve åen bevares.
Fredningen skal iøvrigt ikke være til hinder for afgræsning
af de i landbrugsmæssig drift værende enge.
Udnyttelsen af visse arealer til gravning af teglværksIer
skønnes ikke at burde berøres af fredningen, men det vil dog
være særdeles ønskeligt, om der kunne gennemføres visse re-
gulerende bestemmelser.
Et dambrug nord for præstegårdens skov ses ikke at være re-
gistreret.
Det vil være ønskeligt, om der kunne indføres visse regule-
rende bestemmelser ved opførelse af fodringshuse m.v.

3.

4.

5.

6.
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7. Fredningssagen er rejst i forbindelse med sognerådets be-

handling af et udstykningsandragende fra matr.nr. lce, V.og 0.
Tversted byer, Tversted sogn, samt opførelse af et nyt som-
merhus på matr.nr. 34a ibid. II

Sagen har været forelagt Naturfredningsrådet, der i
skrivelse af 18. oktober 1960 har udtalt:

IIÅdalen fra Tversted kirkeby til havet fremtræder med
stor landskabelig skønhed; de af åslyngningerne til tider stærkt
eroderede og stejle dalsider dækkes af tætte havtorkrat. Ved ud~
løbet af åen findes en af vore sjældneste halvgræsser~ Carex mari-
timai den er kun fundet ved Vendsyssels kyster og foreløbig kun
på 6 lokaliteter. Sidst er den netop rapporteret fra mundingen af
Tversted å i 1949; da tillandingen her er ret kraftig, er der net-
op her gode muligheder for dens fortsatte bevarelse på lokaliteten.

Såvel under hensyn til områdets landskabelige skønhed,
rekreative betydning og naturhistoriske interesse skal naturfred-
ningsrådet meget anbefale fredningens gennemførelse således som
foreslået af fredningsplanudvalget for Hjørring og Thisted amter. II

Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 3 •
november 1960 udtalt, at foreningen varmt kan anbefale, at en
fredning søgea gennemført efter de af fredningsplanudvalget an-
givne linier.

Fredningsnævnet har behandlet sagen i møder den 5. de-
cember 1960 og 3. maj 1961, hvortil var indvarslet lodsejere og
andre interesserede, og hvor repræsentanter for Naturfrednings-
rådet, Danmarks Naturfredningsforening, fredningsplanudvalget og
sognerådet gav møde.

Sognerådet har på møderne anbefalet fredningens gennem-
førelse som et led i den sa~lede fredningsplan for kommunen.

På matr.nre. 8a, 34a, 34r, 34s, 34p, 85b, 23a, 22h og
en del af la hæfter den for Tversted sogns kystområde gældende
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byplanvedtægt nr. l, tinglyst 3/12 - 1952. Arealet vest for åen,
matr.nr. 23a, 22h og en del af la er beliggende i byplanens zone
3, de øvrige matr.nr. i zone 2.

Efter byplanen kræves i zone 2 en byggegrundsstørrelse
af mindst 2500 m2, i zone 3 mindst 5000 m2•

For et område langs kysten, matr.nr. 8a, 34a, 22h og
23a, gælder allerede forbud mod bebyggelse, hegn m.v. ifl. § 17
i loven af 27/3-1867 om dæmpning af sandflugten, jfr. lov nr.163
af 11/5-1935 og nu lov nr. 84 af 25. marts 1961 om sandflugtens
bekæmpelse. Klitfredningsgrænsen er indtegnet på det kendelsen
vedhæftede kort.

For matr.nr. 35æ, 26be og lbz ved Hjørring - Ålbæk vejen
gælder adgangsbegrænsning til vejen, jfr. § 35 i lov nr. 95 af
29. marts 1957 om bestyrelsen af de offentlige veje, tinglyst
15/1 - 1960. For disse 3 matr.nr. gælder endvidere ifølge ting-
lyst deklaration en byggelinie på lo m regnet fra vejmidten.

For de til strandvejen stødende parceller matr.nr. 8bb,
8be, l~ og lce gælder ifølge tinglyst deklaration en byggelinie
på 12,5 m regnet fra vejmidten •

E~ldelig bemærkes, at en del af matr.nr. l~, nemlig præ-
stegårdens toft og have nord for kirkegården ud mod vejen og åen
er fredet ved frivillig overenskomst, tinglyst 7/8 - 1952, såle-
des at navnlig bebyggelse er forbudt, bygninger der tjener kirke-
lige formål dog undtaget.

Lodsejernes Eåstande og bemærkninger:

Ejeren af mær. nr. 40~, 35æ og 8a har anført, at han
forhandler med det offentlige om salg af den del af matr.nr.35æ,
der berøres af fredningsforslaget, og som ønskes udlagt som raste-
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plads. Ejeren påstår sig for fredning af matr.nr. 40~ og 35æ som
foreslået i erstatning tilkendt 3,35 kr. pr. m2• Han har herved
henvist til, at der i maj måned 1960 aftaltes salg af to parcel-
ler af matr.nr. lce, hver stor 700 m2, for en købesum af 2500 kr.
pr. parcel, således at parterne skulle dele skøde- og udstyknings-
omkostninger. Når disse omkostninger for hver parcel sættes til
ialt 329 kr. 50 øre, bliver købsprisen 23 kr. 35 øre pr. m •

Eieren har fremlagt erklæringer underskrevet af sælger
~g ':øberne af nævnte to parceller.

Ejeren har påpeget, at han har græsning på arealet og
forbeholder sig, at stien etableres således, at hans kreaturer
fortsat kan komme til åen for at drikke vand, og at stien afspær-
res mod vejen og mod nabojorden, så kreaturerne ikke løber ud.
Med hensyn til matr.nr. 8a ved havet anfører ejeren, at værdien
af dette areal, der er klitfredet, vel i dag er ringe, men da
havet lægger til på stedet og klitten gror til, kan arealet ad
åre påregnes at få en større værdi.

Han påstår sig derfor tilkendt en erstatning af mindst
230 øre pr. m for dette areal, der nøje bør opmåles. Ejeren, der

under sagen har været bistået af advokat, har påstået sig til-
kendt sagsomkostninger.

Tversted Idrætsforening har som ejer af matr.nr.26be ('p ...

lyst, at foreningen forhandler om det offentliges overtagelse af
arealet. For fredning som foreslået kræves 3,35 kr. pr. m2• Til
dokumentation af kravet har foreningen henvist til det af forrige
ejer anførte. Amtet har tilladt adgang til vejen fra parcellen,
Eå der kan bygges et hus. Foreningen har ligeledes været bistået
af advokat og har krævet sagsomkostninger.

Ejeren af matr.nr.lbz har anført, at det areal, der be-
røres af fredningsforslaget er uegnet til bebyggelse. Han vil ikke
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protestere mod fredningen, men har bemærket, at bestemmelsen om
forbud mod hugst vil være til nogen gene. Han ønsker sig friholdt
for erstatningsansvar for de skader, der kan opstå, når rådne træ-
er vælter. Ejeren har lavet sig et lille privat anlæg på stedet
og har påbegyndt beplantning, som han nu hindres i. Ejeren har
påstået i erstatning 1500 kr., såfremt han friholdes for erstat-
ningsansvar som ovenfor nævnt og ellers 4.000 kr., foruden sags-
omkostninger, herunder udgift til advokatbistand.

På den østligste del af matr.nr.Ice er beliggende en
minkfarm. Der er ikke for fredningsnævnet rejst krav om farmens
fjernelse. Vedrørende den vestlige lod, ca. halvdelen af arealet,
der som nævnt søges erhvervet af det offentlige til rasteplads,
har ~eren anført, at han forinden fredningssagen rejstes havde
solgt to parceller for købe summer , der som foran nævnt netto
ville indbringe ham 3 kr. 35 øre pr. m2, og ejeren påstår sig
tilkendt erstatning for dette areal beregnet efter denne pris •
For værdiforringelse for den øvrige del af ejendommen udenfor
fredningen påstår ejeren kr. 5.000 og for rådighedsindskrænkning
på den østlige del indenfor fredningsområdet kr. 1.000, forudsat
han kan bygge til minkfarmen, ellers 5.000 kr. Han har under sagen
været bistået af advokat og påstår sig tilkendt sagsomkostninger.
Han har påpeget ulempen for ham ved almenhedens færdselsret, der
vil genere minkfarmen , som han ønsker at udvide. Den vestlige del,
Rom påtænkes udlagt som rasteplads, er hans eneste adgangsvej til
farmen og er, som den nu ligger, en fredelig ramme omkring mink-
farmen.

Ejeren af matr.nr. 8be og 40q har ikke erklæret sig an-
gående fredningen eller erstatning herfor.

Ejerinden af matr.nr. 8bb, hvortil offentligheden efter
påstanden ikke skal have færdselsret, har anført, at der på ejen--
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dommen for ca. 30 år siden ud mod åen er plantet en del træer.
Ejerinden, der ikke vil protestere imod fredningen, har påpeget
ulempen ved, at der ikke må fældes af disse træer, hvilket kan
være farligt idet gamle træer kan vælte og forårsage skade. Hunpastår Slg tilkendt i erstatning 500 kr., men såfremt det offent-
~igp..ikkA vil.overtage nævnte risiko ved træfældning, påst~r hun
sig tilkendt 1500 kr. Ejerinden har under sagen været
bistået af advokat og påstår sig tilkendt sagsomkostninger.
TIjeren af matr. nr. 82a, 8ag har ved åen et dambrug. Frednings-
planudvalget har under sagen anført, at udvalget intet har imod,
at ejeren etablerer en fødekanal for dambruget og eventuelt lader
indrette flere damme. Under sagen er der opnået enighed med eje-
ren om stiens forløb over arealet. Ejeren har for stiarealet på-

2stået sig tilkendt 4 kr. pr. m , og anført, at dette er prisen
for jorden, der kan benyttes både til landbrug og byggeri. For
det øvrige areal, der ornfattesaf fredningen, påstår han sig til-
kendt i erstatning 2,50 kr. pr. m2, svarende til salgsværdien med

•
fradrag af den resterende brugsværdi for ejeren. For ulempe ved
almenhedens færdsel ad den private vej over 8ag kræver han 6.000
kr. i erstatning. Ejeren har forbeholdt sig, at han kan bevare
sine kreaturhegn, og at der uden udgift for ham etableres sten-
ter eller lignende over hegnet, hvor almenheden skal passere.
På matr.nr. 82a har han for nogle år siden plantet en fyrreplan-
tage. Han forbeholder sig ret til her at foretage fældning uden
at være fOTpligtet til at plante igen. Ejeren har under sagen
været bistået af advokat og påstår sig tilkendt sagsomkostninger.

Under sagens gang er der opnået enighed med ejeren af
matr.nr.83a om stiens placering over denne parcel. Ejeren, der
med tilskud af hedeselskabet har beplantet en del af arealet,
har forbeholdt sig, at plantningen må passes på normal forst-
mæssig vis, ligesom han har protesteret imod, at nyplantning
forbydes. For stiarealet påstår ejeren sig tilkendt i erstatning



ee
e

•

-10-
3 kr. pr. m2. For arealet vest for stien, mellem denne og åen,

2
påstår han sig for ulempe tilkendt 1,50 pr. m , idet han anfører,
at arealet efter stiens anlæg afskæres fra den øvrige ejendom
og taber stærkt i værdi. For arealet øst for stien har ejeren
ikke opgjort sit krav. Ejeren har forbeholdt sig, at der uden ud-
gift for ham etableres hegn, hvor stien føres ind på nabojorderne,
så naboernes kreaturer ikke ad stien kan komme ind på hans jord.
Såfremt han ikke imødekommes i så henseende, påstår han sig i er-
statning for ulempe tilkendt 1500 kr. Ejeren har under sagen været
bistået af advokat og påstår sig tilkendt sagsomkostninger.

Ejeren af matr.nr. 34a, 84b, 85b og 34p har for fred--
ning af matr.nr. 84b og 85b, hvor almenheden alene skal have ad-
gang ad den 3 m brede sti, påstået sig tilkendt i erstatning for
stiarealet 4 kr. pr. m2 og for det øvrige areal 3 kr. pr.m2, idet

har
brugsværdien, anslået til l kr. pr. m2, er fratrukket. Ejere~for--
beholdt åg, at stien etableres med hegn ved skellene, så hans
kreaturer fortsat kan gå til åen og drikke, men ikke ind på nabo-
jorden. Han har anført, at 4 kr. pr. m2 er en rimelig pris for
arealet, der med den smukke beliggenhed vil være stærkt efter-
spurgt.

For fredning af matr.nr. 34p og den syd for matr.nr.
34r beliggende del af matr.nr. 34a, hvortil almenheden skulle
have almindelig færdselsret, påstår han sig tilkendt i erstat-
ning 4 kr. pr. m2 med fradrag af brugsværdien efter fredningen
0,50 kr. pr. m2, eller kr. 3,50 pr. m2• Brugsværdien, navnlig
som græsningsareal, er ringe, når almenheden får fri adgang
overalt. Han har anført, at så at sige hele arealet er byggeegnet,
og de sanitære krav for bebyggelse kan opfyldes. ejeren har op-

lyst, at han i juni 1960 for en pris af 5.000 kr. solgte en 4.180
m2 stor parcel af matr.nr. 34a umiddelbart øst for 34r til dyrlæge
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P.Hesselholt, Tversted, der på parcellen har opført et sommerhus.
Under sagens gang er der opnået enighed om, at dette sommerhus
flyttes ca. 60 m mod øst, hvorefter fredningslinien på stedet er
ændret, så huset kommer udenfor fredningsområdet. Dyrlæge Hessel-
holt har frafaldet erstatning for denne flytning, men ejeren har
påstået sig tilkendt erstatning for den forgæves udstykning~
For fredning af parcellen har han påstået sig tilkendt 3,50 kr.
pr. m2 med fradrag af græsningsværdien 0,50 kr. pr. m2, eller
kr. 3,00 pr. m2• Han har herved anført, at nævnte lavere købepris
ikke kan lægges til grund på grund af nært venskab mellem køber
og sælger. Denne del af erstatningen påstås forrentet med 5% årlig
fra 1/6 - 1960, da ejeren på grund af fredningssagen har været
afskåret fra at få købesummen straks ved salget. Ejeren har frem-

~)

lagt erklæring underskrevet af køber og sælger vedrørende hande-
len. For den resterende del af matr.nr. 34a på Sår han sig til-
kendt l erstatning for den bevoksede, klitfredede del af arealet,
kr. 0,30 pr. m2 og for det ikke klitfredede 1,60 kr. pr. m2• Eje-
ren har forbeholdt sig ret til lergravning fra sin ejendom og har

•' anført, at jagten på arealet forstyrres ved fredningen, og bær-7'
plukningen ødelægges ved almenhedens færdsel. Ejeren har under
sagen været bistået af advokat og påstår sig tilkendt sagsomkost-
ninger.

Sognerådet har som ejer af matr.nr. 34s anført, at man
ikke vil kræve erstatning for fredning, men forbeholder sig, at
der på arealet kan anlægges et rensningsanlæg.

Ejeren af matr.nr. 34r har protesteret imod, at der til-
lægges almenheden færdselsret over parcellen. Det bemærkes, at
fredningsplanudvalget for denne parcel har påstået, at der sikres
passage for almenheden ad en sti øst om huset. Ejoren påstår sig
tilkendt i erstatning for ulempe, 300 kr., og hvis almenheden får
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almindelig færdselsret over hele parcellen yderligero 2.000 kr.,
foruden sagsomkostninger, idet ejeren har haft advokatbistand
under sagen.

Ejeren af matr.nr. 22h har i erstatning forlangt l kr.
pr. m2 for det ikke klitfredede areal.

Ejeren af matr.nr. 23a har opgjort sit krav således:
Ca. 6.650 m2 byggeegnet areal a kr. 1,10 pr. m2,

ve jarealet fradraget •••••••••••••.••.••••.••.•.•••••• kr. 7.315,-
e
e
e

Ejeren har herved henvist til den pris dyrlæge Hessel-
holt har betalt for sin grund øst for åen.

7 udgift til vejplanering
7 fortsat brugsværdi kr. 6.815,-

2.500,-
500,-

kr.4.315,-
Hertil ~;:ol.l.InOrerstatning for rådighedsind-

'\),
skrænkning og ulempe iøvrigt~
For det klitfredede areal . 300,-
For det ikke klitfredede ............................ 1.000,-

• Bjeren påstår sig derhos tilkendt sagsomkostninger. Han har været
bistået af advokat under sagen.

..'.l,.

Tversted menighedsråd har, som ejer af matr.nr. l~ pro-
testeret imod fredning af det allerede kirkefredede areal syd for
præstegårdsskoven, idet almene interesser må være tilstrækkeligt
varetaget ved denne fredning. Menighedsrådet har dog intet imod,
at der tillægges almenheden færdselsret på arealet, men kræver
erstatning, 2.000 kr., herfor, dog kun 500 kr., såfremt a1men-
hedens færdselsret indskrænkes til at angå en 3 m bred sti langs
åen. For fredning af præstegårdsskoven, hvortil offentligheden
jo i forvejen har adgang, påstås ikke erstatning, så-fremt skoven
fortsat kan drives på sædvanlig forstmæssig måde. Det samme gælder
engarealet øst for skoven ved dambruget. For fredning af det ca.
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." 13 ha store græsningsareal nord for skoven påstår menighedsrådet

i erstatning kr. 3,50 pr. m2 med fradrag af græsningsværdi, 0,20
kr. pr. m2, eller 3,30 kr. pr. m2• Arealet benyttes vel til græs-
ning, men menighedsrådet han anført, at værdien som udstyknings-
jord til sommerhusgrunde må lægges til grund. Menighedsrådet har
under sagen været bistået af advokat og påstår sig tilkendt sags-
omkostninger, ligesom det har forbeholdt sig de overordnede kirke-
lige myndigheders stilling.e

e
e

Kirkeministeriet har i skrivelse af 24. august 1961 til
stiftsøvrigheden udtalt, at ministeriet ikke i princippet har
noget at indvende imod fredningen, og at man ikke har noget imod,
at erstatningen, således som indstillet af præstegårdskonsulenten,
nedsættes med ca. 50% eller noget mindre, såfremt fredningen for-
hindrer normal løsdrift på græsningsarealet.

Forpagteren har erklæret, at han ikke fremsætter erstat-
ningskrav overfor fredningsnævnet, men alene vil holde sig til
menighedsrådet.

Nævnet finder, at det smukke ålandskab er af en sådan
ti særlig skønhed og ejendommelighed samt af en så betydelig natur-

historisk og videnskabelig samt undervisningsmæssig interesse og
af væsentlig betydning for befolkningens friluftsliv, at betingel-
serne i naturfredningslovens § l for fredning er til stede.

Området vil herefter være at frede som nedenfor nærmere
bestemt og som afgrænset på vedhæftede kort.

Fredningens indhold.
Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand og

må ikke beplantes, planeres9 afvandes eller opgraves. Den bestå-
ende beplantning skal bevares, men beplantningerne må drives på
sædvanlig forstmæssig måde. Udyrkede arealer må ikke inddrages
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,,~ under dyrkning.

Arealerne må ikke bebygges. Skure, boder, master og an-
dre skæmmende indretninger må ikke opsættes.

Hegn må ikke opsættes bortset fra nødvendige kreaturhegn.
Åen må indenfor området ikke reguleres, uddybes eller

hindres i dens frie løb.

e
e
e

Der tillægges almenheden ret til færdsel til fods ad den
på vedhæftede kort viste 3 m brede sti, der af det offentlige kan
anlægges uden udgift for ejerne, samt ad den eksisterende private
vej fra strandvejen langs sydskellet for matr.nr. 8ag til'nævnte
sti. Stien må etableres således, at den ikke danner hindring for
kreaturhold eller vanding af kreaturer ved åen. Eventuelle nødven-
dige stenter, eller lignende over hegnene etableres uden udgift
for ejerene. løvrigt har a~menheden fri adgang og ret til ophold
på alle ikke dyrkede arealer af matr.nr.e 34a, 34p, 34s, 8a, 22~
23a og la indenfor fredningsområdet. Al færdsel i området sker på
eget ansvar og efter frednlngsnævnets anvisninger og ordensregler.
Campering og båltænding er forbudt.

'It Arealerne må iøvrigt benyttes som hidtil. Kreaturgræs-
ning, jagt, fiskeri og indsamling af bær og frugter må fortsat
finde sted. Dyrkede arealer må fortsat dyrkes, men nye må ikke ind-
tages til dyrkning. Den igangværende lergravning på matr.nr. 34a
må fortsættes mod, at terrænet planere s efter udgravningen. De
bestående bygninger, herunder minkfarmen på matr.nr. lee og lige-
ledes dambruget på matr.nr. 82a må bevares. Eventuel udvidelse af
minkfarmen må kun finde sted efter forud indhentet godkendelse hos
fredningsnævnet. Ejeren af dambruget må anlægge en fødekanal til
sit dambrug og etablere nye damme, når blot åen forbliver i sit
nuværende løb med samme vandmængde.

Fredningen er ikke til hinder for, at der på matr.nr.34s



)•

"

M'

•

-15-
indrettes kommunalt rensningsanlæg, og ej heller for, at der af

fredningsplanudvalget anlægges en eller flere rastepladser i fred-

ningsområdet efter nærmere aftale med fredningsnævnet.

Erstatningerne.

Fredningsnævnet har ved erstatningsfastsættelsen lagt

vægt på de allerede for visse dele af området gældende rådigheds-

indskrænkninger, herunder den tinglyste byplan, byggeliniebestem-

melserne, adgangsbegrænsningen til Ålbækvejen og klitfredningen.

Endvidere er hensyn taget til, at lodsejerne beholder

jorden, der fortsat kan anvendes til græsning, og til at lodsejer-

ne ved fredningen får udbetalt et samlet beløb uden hensyn til ak-

tualiteten af udstyknings- og bebyggelsesplaner. Det findes end-

videre af betydning, at der for de fle~e lodsejeres vedkommende er

tale om fredning af en forholdsvis smal jordstrimmel ved åen, således

at de bagved liggende arealer fortsat kan anvendes til sommerhus-

byggeri og formentlig endog vil blive mere efterspurgte.

Efter en bedømmelse af samtlige forhold og under hensyn-

tagen til det af lodsejerne anførte og oplyste, fastsætter fred-

ningsnævnet følgende erstatninger til de enkelte ejere~

Matr.nr. Erstatning.

26be Parcellen findes ikke byg-
geegnet og erstatningen er
fastsat for ulempe

En beplantet åskrænt.
Ulempe

Byggeegnet. 0,19 ha er skrænt-
areal. Erstatningen fastsættes til
hvorved er forudsat, at 0,2 ha kan
overtages af det offentlige til brug
som rasteplads uden yderligere beta-
ling.

kr. 300,-

lbz
200,-

lce
7.500,-

Transport kr.8.ooo,-
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Matr.nr.

8be

40a,35æ,8a

8bb

8ag, 82a

83a

84b, 85b,
34a, 34p

34s

34r

22h

23a

la

-16-

Transport
Skræntareal,ulempe

0,5 ha er fredet klit.
Arealet i~vrigt ikke bygge-
egnet. Stien vil ikke spærre
for adgang til åen. I erstatningen
er indbefattet udgifter ved eventuel
flytning af hegn, ligesom det forud-
sættes, at det offe~tlige kan over-
tage det ca. 1350 m store areal til
rasteplads uden yderligere betaling.

Skræntareal, ulempe

Arealet ikke byggeegnet.
Dambruget kan udvides.
Ulempe ved stien, bygge-
og beplantningsforbud og om-
kostninger ved eventuel flyt-
ning af hegn.

En del af arealet er beplan-
tet. Ulempe ved sti tværs
over arealet

Fredningen er ikke til hin-
der for lergravning på 34a.
Arealet er for det meste lavt-
liggende og fugtigt, og ejeren
kan sælge det fredede med til
sommerhusgrunde, idet huse kan
placeres udenfor det fredede.
Offentlig adgang over hele om-
rådet af 34a, 34p. I erstatnin-
gen er indbefattet omkostninger
ved ny udstykning af dyrlæge Hes-
selholts parcel. 3,2 ha er klit-
fredet.

Rensningsanlæg

Bebygget med sommerhus. Ulempe,
sti til offentlig færdsel.

Ca. 1,2 ha fredet klit. Ulempe
ved almenhedens færdsel m.v.

Ca 0,5 ha fredet klit. Ulempe
ved almerhedens færdsel m.v.

19,4 ha, heraf 5,9 ha skov, altså
klitareal 13,5 ha. 0,4 ha er klit-
fredet. Den bræmme af l~, der fredes

transport

Erstatning

kr.8.000,-

200,-

5.000,-

200,-

5.000,-

800,-

0,-

300,-

2.000,-

2.500,-

kr.56.000,-
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• transport kr.56.000,-
Matr.nr. Erstatning.

ee
e

langs åen, udgør kun en lille
del af kirkens store klitområ-
de, og området udenfor frednin-
gen skønnes mere egnet til be-
byggelse. Endvidere har almenheden
allerede efter naturfrednings-
lovens § 24, stk, l adgang til
gående færdsel til præste-
embedets plantage, hvortil ifølge
landbrugsministeriets bestemmelser
af 27. maj 1939 henregnes også der-
til hørende lyngklædte strækninger,
klitter, enge og moser m.m., med-
mindre der af særlige grunde er
gjort lli1dtagelser. Den del af det
fredede som ligger nærmest åen har
ingen græsningsværdi, det er tæt be-
vokset med klittorn, lyng m.m.
Under hensyn til at hele præstegårds-
klitten sammen med den øvrige jord
er bortforpagtet, finder frednings-
nævnet at der bør tilkendes ejerne
en billighedserstatning for ulemper.
Efter en bedømmelse af samtlige forhold
fastsætter fredningsnævnet erstatningen
til 7.000,-

ialt kr.63.000.-

• Erstatninger~e, der vil være at forrente med 5% årlig

fra kendelsens dato, udbetales til de foran nævnte ejere, da ingen

andre rettighedshavere har krævet erstatning, og vil være at ud-

~' rede som nedenfor nærmere bestemt.

Nærværende kendelse vil være at tinglyse på de nedenfor

anførte ejendomme med prioritet forud for pantegæld."

Konklusionen er sålydende~

"Ejendommene, matr.nre. 26be, lbz, lee, 8be, 40q, 40a,

35æ, 8a, 8bb, 8ag, 82a, 83a, 84b, 85b,34a, 34p, 34s, 34r, 22h,

23a og la, V. og 0. Tversted byer, Tversted sogn., fredes som oven-

for nærmere bestemt og som ~fgrænset på vedhæftede kort.

I erstatning udbetales de ovenfor anførte beløb ialt

kr. 63.000 med renter 5% årlig fra kendelsens dato. Af erstat-
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ningen udredes tre fjerdedele af statskassen. Den sidste
fjerdedel udredes af Hjørring amtsfond og de i Hjørring amts-
rådskreds beliggende købstadskommuner efter folketal i henhold
til den senest offentliggjorte folketælling."

Kendelsen er i medfør af naturfredningslovens § 19,
stk. 3 forelagt Overfredningsnævnet, hvorhos den er blevet anket
af 3 lodsejere, fhv. gårdejer Albert Kallehave, landpostbud Vagn
Thomsen og gårdejer Vald.Dybro med krav om højere erstatning.

Overfredningsnævnet har den 2. maj 1962 besigtiget de
pågældende arealer og forhandlet med de ankende og andre i sagen
interesserede. Landpostbud Thomsen accepterede herunder et tilbud
om en erstatning på 800 kr. for fredning af arealet ved minkfarmen,
medens anken iøvrigt er bortfaldet derved, at det til rasteplads ud-
lagte areal agtes overtaget af det offentlige. Gårdejer Kallehave
har efter åstedsmødet accepteret et tilbud om en erstatning på
500 kr.

Med hensyn til den gårdejer Valdemar Dybro tilhørende e-
jendom, matr.nr. 8ag, bemærkes, at Overfredningsnævnet fandt at
kunne imødekomme et fremsat ønske om forlægning af stien bort fra
åens østlige bred. Stien skal herefter anlægges således, at den
fra rastepladsen ved den offentlige vej til sGranden kommer til at
løbe langs åens vestlige bred over menighedsrådets areal, og først
ved hegnet til præstegårdsplantagen ad en bro bliver ført over åen
til dennes østlige bred. Menighedsrådet og fredningsplanudvalget
for Hjørring og Thisted amter.har tiltrådt denne placering. Uanset
denne ændring tilbød man gårdejer Dybro en uændret erstatning på
5.000 kr., men dette tilbud kunne ikke accepteres, hvorfor Overfred-
ningsnævnet forelagde erstatningsspørgsmålet for taksationskommis-
sionen, som ved en den 16. oktober 1962 afholdt taksation har fast-
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sat erstatningen til gårdejer Dybro til 6.000 kr.

Fredningsnævnets formand gjorde endvidere under besig-
tigelsen opmærksom på, at nævnet ønskede ordet "naturlige" ind-
føjet i fredningsservituttens l. stykke, 2. pkt. Herefter affattes
dette pkt. således: "Den bestående naturlige bevoksning skal be-
vares, men beplantningerne lliå drives på sædvanlig forstmæssig måde".

Under sagens behandling i Overfredningsnævnet har fred-
ningsplanudvalget for Hjørring og Thisted amter meddelt, at der i
forbindelse med en udstykningssag for den gårdejer Herman Klim
tilhørende ejendom matr.nr.23a V. og 0. Tversted byer, Tversted
sogn er foretaget en opmåling af ejendommen med konstatering af
skellene i forhold til åens ændrede forløb. Fredningsplanudvalget
har i den forbindelse fundet det hensigtmæssigt at foreslå en min-
dre ændring af fredningsgrænsens forløb over nævnte matr.nr., så-
ledes at grænsen over denne ejendom fremtidig kommer til at følge
overkanten af skrænten i en afstand af ca. 20 m og derefter fort-
sætter langs ejendommens vestskel indtil det punkt, hvor den møder
fredningsgrænsen, som løber over matr.nr. 22h. Ejeren har accepte-
ret et tilbud om forhøjelse af erstatningen med 250 kr., idet det
fredede areal efter forslaget bliver ca. 0,2 ha større.

Overfredningsnævnet kan tiltræde den foreslåede ændring
af fredningsgrænsen og kan iøvrigt tiltræde det i kendelsen anførte.
Herefter vil kendelsen være at stadfæste med de af det foranståen-
de følgende ændringer.

Et kort nr. Hj. 123 over fredningsområdet er vedhæftet
nærværende kendelse.

T h i b e 8 t e m m e s:
Den af fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds den

29. december 1961 afsagte kendelse vedrørende fredning af Tversted
å's omgivelser stadfæstes med de af det foranstående følgende
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,.,1 ændringer vedrørende forløbet af det første stykke af stien og

vedrørende fredningsgrænsen på matr.nr. 23a

I erstatning udbetales til

Tversted Idrætsforening ....•..••...••.•......•.• kr. 300,-

Gdr • Albert Kalle have . 500,-

800,-Landpostbud Vagn Thomsen •..••..•.••...•.•.••.•••

Lars Chr.Larsen . 200,-

Købmand Bertel Lassen ••••.••..••..••..•.•..••••. - 5.000,-

Fru Helene Villadsen •••••.•••.•...•••••••••..•.. 200,-

Gdr. Valdemar Dybro ••..•..••••••..••..•.....••.• - 6.000,-

Gdr. Jens Vinther 800,.-

Gdr. Niels Uggerhøj •••••...•...•...•.••....•.•.• -32.000,-

Tversted-Uggerby kommune .••••.••...•..•.....••.• 0,-
•

Snedker Th. Kjærgaard •.•••..•..•..••.••.••.•...• 300,-

Gdr. Peter Chr. Løth . 2.000,-

Gdr. Herman Klim ..•............................. 2.750,-

Tversted Menighedsråd .•••..••.•...••..•..•..••.• 7.000,-

alt med renter 5% p.a. fra den 29. december 1961 at regne, til• betaling sker.

Erstatningsudgifterne ialt 57.850 kr. med renter, ud-

redes med 3/4 af statskassen. nen sidste fjerdedel udredes af

Hjørring amtsfond og de Hjørring amtsrådskreds beliggende køb-

stadskommuner efter folketal i henhold til den senest offentlig-

gjorte folketælling.

Udskriftens rigtighed
bekræftes. (~

/~/aCt-:? _--)/?'~~4
I.- Kaas-Petersen

.~'
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År 1961 den 29. december afsagde fredningsnævnet for
Hjørring amtsrådskreds i

F.s. 615/1960: Fredning af Tversted å's omgivelser,

sålydende
K e n d e l s e:

• Ved skrivelse af 26. august 1960 rejste frednings-
planudvalget for Hjørring og Thisted amter under

CITERET FULDT UD I OFN K AF 11/3 1963
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02749.00

Dispensationer i perioden: 23-09-1983 - 02-05-2006



....' OVERFREDNINGSNÆVNET REG. NR. ~?y~
Amaliegade 7 sp/kh
1256 København K

Telefon •••••
01-133638

D~o: 23. september 1983
Advokat Tavs Diget
Jyllandsgade 8
9850 Hirtshals

J. nr.: 1543/62-1/83

• Vedrørende j.nr. H 1905, Abo Camping .

Fredningsnævnet for Nordjyllands amts nordlige fredningskreds
traf den 22. april 1983 afgørelse om foranstaltninger på Abo Campingplads
foretaget i strid med overfredningsnævnets kendelse af ll. marts 1963 om

!redningen af Tversted å's omgivelser. Det pålagdes ved afgørelsen Deres
klient, Kurt Trynskov, Tversted, som ejer af arealet øjeblikkeligt at ophøre
med campering nærmere åen end 20 m på matr.nr. 82 a, øster og Vester Tversted,
og helt at ophøre med campering på resten af det fredede areal inden udgangen
af 1983. Endvidere pålagdes det ejeren at genplante et areal af matr.nr •.

'83~, hvorpå beplantningen i strid med fredningen var fjernet.

De har for ejeren påklaget afgørelsen til over fredningsnævnet
for så vidt angår camperingen på matr.nr. 82 a med påstand om, at det tilla-
des ejeren fortsat at anvende arealet til campering.

Sagen er rejst på foranledning af Nordjyllands amtskommune,
der ikke har kunnet anbefale en dispensation •

•.~

Hirtshals kommune har oplyst, at man er i færd med at udarbejde
lokalplan for campingpladsen, herunder for campering på det fredede areal •
Kommunen vil om nødvendigt søge fredningen ophævet på den omhandlede del af
matr.nr. 82 ~ gennem rejsning af fredningssag efter reglerne i naturfrednings-
lovens § 34 a.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Under hensyn til at camperingen klart har fundet sted i strid med
fredningen, samt at Hirtshals kommune vil søge forholdet til fredningen af-
klaret, finder over fredningsnævnet ikke grundlag for at ændre den trufne afgø-
relse, hvorefter camperingen på det fredede areal skal ophøre senest ved ud-
gangen af 1983.

Fredningsnævnets afgørelse af 22. april 1983 stadfæstes således.

Fu '0-'
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I sagens behandling har deltaget samtlige 11 medlemmer
af overfredningsnævnet. Beslutningen er enstemmig.
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FREDNINGSNÆVNET
for

Nordjyllands amts nordlige fredningskreds
Banegårdspladsen 4, 9700 Brønderslev

Telf. 08·820388

REG.NR. Brøndersla', den 22. april 1983
Fs. 68/83

Miljøministeriet
Fredningsstyrelsen
Amaliegade 13
1256 København K.

Nævnet har d.d. tilskrevet campingejer Kurt Trynskov, Åbo camping,Tversted, 9881 ~indslev, således:

Under besigtigelse af matr. nr. 83 ~ V. og 0. Tversted byer,
Tversted, blev det konstateret, at skoven på det fredede areal
var blevet fældet, og at jorden, var blevet planeret og tilsået
med gr.æs. I

Det blev videre konstateret, at der var blevet etableret cam-
pingplads på en del af matr. nr. 83 ~, der er undergivet fredning.

Der var på arealet plantet læhegn og opsat nummer· beregnet
som båse for opsætning af telte og campingvogne.

De ovennævnte arealer er fredet i henhold til overfrednings-
nævnets kendelse af ll. marts 1963,~og ifølge kendelsen skal area-
lerne bevares i deres nuværende tilstand, og den bestående beplantning
skal bevares.

Hirtshals kommune har oplyst, at det af hensYn til turisterne
i området er af stor betydning, at der er en campingplads det på-
@Eldende sted, og at kommunen overvejer at få rejst en fredningssag
til ændring af overfredningsnævnets kendelse.

Da fældningen af træerne på den fredede del af matr. nr. 83 ~
er i strid med bestemmelsen i overfredningsnævnets kendelse,pålæg-
det Dem omgående at tilplante det fredede areal med samme sorter
træer som de træer, der er fældet.

Under hensYn til, at Hirtshals kommune har oplyst, at kommunen
vil søge rejst fredningssag til ændring af overfredningsnævnets ken-
delse, kan nævnet godkende, at den på matr. nr. 82 ~ anlagte cam-
pingplads bevares året ud, hvorefter den vil være at fjerne.

Det er en betingelse,
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at campingvogne, telte eller lignende holdes i en afstand af 20 m
fra åbrinken, og

at nummerpælene optages i samme afstand.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes

for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K. af bl. a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne meddelelse.
Genpart af denne skrivelse er sendt til Amtsfredningskontoret,

Nordjyllands amtskommune, Fredningsstyrelsen, Danmarks Naturfrednings-
forening, Hirtshals kommune.

P.
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OVERFREDNINGSNÆVNET

REG.Nl J 7V~ AmalIegade 7 CP/ ams
1256 København K

Telefon 01 - 13 36 38

Hirtshals kommunalbestyrelse
Rådhuset
9850 Hirtshals

Dato: 23.9.86

J. nr.: 1543/62-1/86

Vedr. Abo camping - Deres j.nr. 27-18-703.1.

Fredningsnævnet for Nordjyllands amts nordlige fredningskreds har med skri-
velse af 19. marts 1986 meddelt afslag på en ansøgning om dispensation i med-
før af naturfredningslovens § 34 til en mindre udvidelse af campingpladsen,
Abo camping ved Tversted.

Kommunalbestyrelsen har udarbejdet et forslag tillokalplan, som forudsætter
at den pågældende dispensation meddeles og har derfor påklaget fredningsnæv-
nets afgørelse.

Campingpladsen ønskes udvidet med arealer~ der er omfattet af overfrednings-
nævnets kendelse af ll. marts 1963 om fredning af Tversted å's omgivelser.
Fredningen indeholder bl.a. forbud mod bebyggelse og campering, ~illægger

'--'--,

offentligheden ret til færdsel af en 3 m bred sti. Fredningsnævnet har gi-
vet tilladelse til, at forløbet ændres, således at stien kommer til at forlø-
be langs med åen, i en del af det område, som er omfattet af lokalplanen.

Arealerne er - ligsom en stor del af campingpladsen i øvrigt - omfattet af
naturfredningslovens åbeskyttelseslinie.

Campingpladsen blev oprindeligt etableret omkring 1962 og ses ikke at være
blevet godkendt af fredningsnævnet i henhold til naturfredningslovens § 47 a
(åbeskyttelseslinien).
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Nordjyllands amtskommune indberettede i 1983 til fredningsnævnet, at camping-
pladsen var blevet udvidet ind i det fredede område, idet der fandt campe-
ring sted helt ned til åbrinken.

Under fredningsnævnets efterfølgende besigtigelse oplyste Hirtshals kommune,
at kommunen ville søge forholdet lovliggjort ved at rejse ny fredningssag,
jfr. naturfredningslovens § 34 a. Kommunen henviste til det pres, der er på
campingpladser i det pågældende område. På denne baggrund meddelte fred-
ningsnævnet en frist på 7 måneder til lovliggørelse. Overfredningsnævnet
stadfæstede afgørelsen.

I 1984 udarbejdede kommunalbestyrelsen et forslag tillokalplan for Abo cam-
ping, der omfattede camping-enheder på det fredede areal helt ned til åen.
Fredningsstyrelsen gjorde indsigelse mod lokalplanforslaget i medfør af kom-
muneplanlovens § 26 og tilkendegav samtidig, at man ikke kunne støtte en ny
fredningssag med henblik på at gennemføre en så omfattende udvidelse af cam-
pingpladsen ind i fredningsområdet. Der pågik herefter forhandlinger mellem
kommunen, Nordjyllands amtskommune og fredningsstyrelsen for at finde frem
til en løsning, der gav udvidelsesmuligheder for campingpladsen, men som ik-
ke omfattede væsentlige udlæg af det fredede område til campering. Forhand-
lingerne resulterede i ovennævnte lokalplanforslag, som både fredningsstyrel-
sen og Nordjyllands amtskommune i princippet har tilsluttet sig.

Campingpladsens ejer har gjort gældende, at arealer omfattet af fredningen
har været benyttet til camping helt tilbage fra campingpladsens etablering
uden påtale fra myndighederne. Ejeren har derfor gjort indsigelse mod 10-
kalplanforslaget, idet han ønsker et større område mod åen udlagt til cam-
pingplads.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Det må lægges til grund, at arealer omfattet af fredningen i en lang årrække
har været benyttet til campingplads uden indgriben fra fredningsmyndigheder-
ne.

Den ansøgte dispensation fra fredningen, der anbefales af amtskommunen og
fredningsstyrelsen, har karakter af en mindre justering af fredningsgrænsen,
og vil ikke hindre almenhedens færdsel langs med Tversted å.
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Med" disse bemærkninger ændrer over fredningsnævnet den påklagede afgørelse så-
ledes, at den nødvendige dispensation meddeles, jfr. naturfredningslovens
§ 34. Samtidig meddeles tilladelse i medfør af naturfredningslovens § 47 a
til campering i overensstemmelse med lokalplanen.

I sagens behandling har deltaget 9 af overfredningsnævnets 10 medlemmer. Af-
gørelsen er enstemmig.

Med venlig hilsen

~'~

Christian Prip
fm.



I •
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Brønderslev, den 30. marts 1989
Fs. 41/89

'.. FREDNJN~SNÆVNET

Nordjyllands amts nordlige fredningskreds
Banegårdspladsen 4, 9700 Brønderslev

Telt. 08 820388

•

,
•

Nordjyllands Amt
Forvaltningen for Teknik og Miljø
Amtsvejvæsenet
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg øst

Ved skrivelse af 2. marts 1989, j.nr. 9-04-0/208-1-88,
har Nordjyllands amt anmodet om etablering af stianlæg på matr.
nr. l ~ og l 2Q Tversted By, Tversted.

Projektet forudsætter anlæg af nye grusstier til de eksiste-
rende veje, ligesom der skal istandsættes broer og foretages istand-
sættelse af vejen af hensyn til cykeltrafikken.

Anlægget er beliggende på et område, der er omfattet af na-
turfredningslovens § 47 a - åbyggelinie- samt undergivet fredning
i henhold tiloverfredningsnævnets kendelse af ll. marts 1963 ved-
rørende fredning af Tversted å's omgivelser.

Det bemærkes, at der ifølge kendelsen er tillagt offentlig-
heden adgang og ret til ophold inden for det fredede område.

Under besigtigelsen blev der enighed om at ændre stiforløbet
på en mindre del.

Nordjyllands amt, Amtsvejvæsenet, har herefter indtegnet det
endelige stiforløb på et oversigtskort.

Fredningsnævnet kan herefter godkende projektet, og således,
at stien får et forløb som aftalt ved fredningsmødet, og således
som indtegnet på vedlagte oversigtskort 1:4000.

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

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse.
Såfremt en klage er indgivet, må nævnets tilladelse ikke ud-

nyttes, førend sagen er færdigbehandlet af overfredningsnævnet.

I



Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år fra
dato •

•

I
.. Kopi sendt til:

Nordjyllands amtskommune, Landskabskontoret, j.nr. 9.04-0/208-1-88.
Danmarks Naturfredningsforening.
Skov- og_rf~~'dr..!I~Y..m~~ _
rtirtsha1s kommune.

Nordjyllands Statsskovdistrikt, Skagen.
Tversted Menighedsråd.
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fREDN1NGSNÆVNET
fOR NORDJYLLANDS AMTS NORDLJGE

fREDN1NGSKREDS
JERNBANE GADE 12, 9BOO HJ0RRJNG

TLF. 9B92~677.

REG. HR. o. ~7 y~. 000

KOPI

Hirtshals kommun~,
T~knisk Forvaltning,
Jørg~n Fibig~rsgad~,
9850 Hirtshals.

Den 10. oktober 1990.
FS 36/90.

Ved skrivelse af 3. september 1990 har Hirtshals
kommune på bygherrens vegne fremsendt en ansøgning om tilladelse
til opgørelse af en dobbeltgarage på ejendommen matr. nr. 47 am
Tversted by, Tversted, der er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 2. september 1970 vedrørende fredning af arealer om-
kring Flodbækken i Tversted sogn.

Jeg skal nerved meddete, at et enigt frednings-
nævn ved skriftlig votering har besluttet for sit vedkommende i
medfør af naturfredningsnlovens § 34 at meddele tilladelse til ,at
dobbeltgaragen opføres i overensstemmelse med det foreliggende
projekt.

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til
Over fredningsnævnet af blandt andre ansøgeren, amtskommunen,
kommunen og Danmarks Naturfredningsforening. Klagefristen er 4
uger fra den dag, afgørelse er meddelt den pågældende. Tilladel-
sen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Er klage indgivet,
må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Over-
fredningsnævnet.

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

Med venlig hilsen Modtaget I
Skov- og Natur~"/~Ic:".n

1 1 OKT. 1990
Munk-Petersen.

L \J S



FREDNINGSNÆVNET,- ~
Nordjvllands amts nordlige fredningskredl

BanegirdspladMn .t. 9700 ØrendeBlev
Tetf. 08·8203.

Br,ruinslnJ, dm 19. mart s 1986
Fs. 28/86

Miljøministeriet
Fredningsstyrelsen
Amaliegade 13
1256 København K.

Til fredningsregisteret
til orientering .e (P/

7'?>. -f{,

~

Nævnet har d.d. tilskrevet Hirtshals kommune, Plan- og tliljøudvalget,
således:

Hirtshals kommune har til udtalelse fremsendt forslag til
lokalplan 703.1 - Abo Camping, Tversted.

Lokalplanens formål er at sikre områdets anvendelse til cam-
pingplads, og at fastlægge campinge~~edernes af~~nsning til det
fredede areal ved Tversted å.

Abo camping er beliggende på matr. nr. 92 a og 83 ~ Vester og
0ster Tversted byer, Tversted.

Ved overfrednin~s~~vnets kendelse af ll. marts 1963 vedrørende
fredning af Tversted å's om~ivelser er dele af matr. nr. 82 ~ og 83 ~
undergivet fredr.ing bl. a. p~ vilkår, at det fredede omr~de ikke må
beby~ges, og at der ikke m~ opsættes skure, boder, caster og andre
skæmmende indretninger. Endvidere blev der tillagt offentligheden
ret til færdsel til fods ad en 3 meter bred sti.

En del af Abo campingplads er beli~~ende mindre end 150 m fra
Tversted å.

~ordjyllands amtsko~une, a~tsfredninf,skontoret, indberettede
den 9. marts 1~83, at campin~pladsen var blevet udvidet inden for
den del af matr. nr. 83 ~, der er under~ivet fredning, og at cam-
pingpladsen var blevet udvidet væsentli~t inden for det fredede om-
r~de, s~ledes at campingpladsen gik helt til qbrinken.

Fredningsnævnet konstatereie ved e~ besigtigelse, at ejeren
i strid med fredningskende:sen ~avde fæ11et træer ps matr. nr. 93 ~,
og det blev p~lagt ejeren ongående at foret3ge en nyplantning.

Hirtshals kommune oplyste ved bes~~tigelsen, at ko~m~nen vil-
le s~ge rejst en fredningssag !or at fi ændret overfredningsnævnets



kendelse.
På grund heraf meddelte fredningsnævnet tilladelse til ,at

den campingplads, der var indrettet på den fredede del af matr.
nr. 82 ~, måtte bibeholdes ~ret ud, hvorefter den skulle fjernes.

Overfredningsnævnet stadfæstede afgørelsen.
Ifølge lokalplanforslaget skal campingpladsen udvides således,

at mindre arealer af det fredede område inddrages under camping-
pladsen, og Hirtshals kommune har inden lokalplanens godkendelse
forespurgt, om fredningsnævnet kan meddele den fornødne dispensa-
tion hertil, samt meddele tilladelse til, at forløbet af den i fred-
ningskendelsen nævnte sti ændres s~ledes, at den fremtidig lægges
langs Tversted ~.

Fredningsnævnet har foretaget en besigtigelse.
Fredningsnævnet finder ikke, at der er tilstrækkelig grundlag

til at meddele dispensation fra overfredningsnævnets kendelse, og
den foreslåede udvidelse ind i det fredede område kan derfor ikke
godkendes.

Derimod har fredningsnævnet intet at erindre mod, at forlø-
bet af stien ændres som foreslået.

Det meddeles, at fredningsnævnet ikke ses at have meddelt
tilladelse til placering af campingpladsen, jfr. naturfrednings-
lovens § ~7 a.

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

Klagefristen er ~ uger fra modtagelsen af denne meddelelse.
Genpart af denne skrivelse er sendt til Amtsfredningskonto-

ret, Amtsarkitektkontoret, Fredningsstyrelsen, Danmarks Natur-
fredningsforening, Vurderingsrådet, Hirtsh~ls kommune.

~,r.
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År 1993, fredag den 22. januar kl. 14,00, foretog Frednings-
nævnet for Nordjyllands amt besigtigelse i sag

FS 30A/1992: Vedr. matr.nr. 34 r Tversted by, Tverssted. An-
søgning om lovliggørelse af udhus på areal omfattet af Over-
fredningsDævnets kendelse af 11. marts 1963 vedr. fredning af
Tversted å's omgivelser.

Sagens akter var til stede.

Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, supple-
anten for det amtsrådsvalgte medlem, Holger L. Holm, og det
kommunalvalgte medlem, Asger Madsen.

For Nordjyllands amt, landskabskontoret, mødte Per Hounum.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Mona Kallehauge og
Chr. Olsen.

Hirtshals kommune havde meldt forfald, men fremsendt skrift rig
indstilling.

For ejerne mødte Margrethe Aagaard.

Nævnsformanden bemærkede, at der på fredningens tidspunkt
fandtes et sommerhus på matr.nr. 34 -r. Der er givet tilladelse
til at erstatte det oprindelige hus med et nyt inden for ram-
merne af det oprindelige hus's sokkel. Der er nu uden nævnets
tilladelse opstillet et redskabsskur i en afstand af et par
meter fra sommerhuset.

(
Margrethe Aagaard henstillede, at der blev givet tilladelse
til redskabshuset, evt. med en ændret placering.

Hounum fremhævede, at det ved godkendelsen af ~ornyelsen af

Qol \~\ \ / ILl - 0 00 ~
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- 2 -• sommerhuset nøje blev fastslået, at husets areal androg ca. 34
m2 svarende til det oprindelige hus, og han fandt ikke, at der
var grundlag for at tillade nogen udvidelse.

Nævnsformanden bemærkede, at kommunen har indstillet, at byg-
geriet ikke tillades. Han bemærkede videre, at ejerne i deres
ansøgning til kommunen har henvist til, at det oprindelige hus
ifølge en BBR-meddelelse fra 1980 havde et areal på 48 m2, men
at denne oplysning stred mod det under den tidligere dispensa-
tionssag oplyste.

Nævnet voterede. Der var enighed om at lægge til grund, at
sommerhusets areal n~je svarer til arealet af det oprindelige
hus. Der var endvidere enighed om, at selv en udvidelse med et
mindre udhus på grund af husets meget fremtrædende beliggenhed
i det åbne, fredede areal - hvori der i øvrigt ikke forekom
bebyggelse - ikke vil være foreneligt med fredningens formål .

•Nævnet besluttede derfor ikke at godkende udhuset og at kræve
dette fjernet inden 1.april 1993.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen.
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• Nordjyllands Amt
FORVALTNINGEN FOR
TEKNIK OG MILJØ• ...LANDSKABSKONTORET

ANBEFALET
Kurt Trynskov
Aabo Camping
Tversted
9850 Hirtshals

Amtsgården • Niels Bohrs Vej 30
Postboks 8300·9220 Aalborg Øst
Telf. 96 35 10 00 . Telefax 98 15 65 57

Dato:

J.nr.: 8~6-~~':lm!~5
Sagsbeh.: Per T. Hounumlint
Direkte: 96 35 16 28

PÅBUD

Aabo Camping• Landskabskontoret varslede ved mødet på Aabo Camping den 11. december 1995 påbud om
lovliggørelse af ulovlig campering indenfor areal, som er fredet ved Overfredningsnævnets
kendelse af ll. marts 1963.

Fredningsgrænsen er nu afsat af landinspektørfmnaet Birk og Boe I/S, som aftalt på ovennævnte
møde, jf. ved,lagtekort. Fredningsgrænsen er trukket uden om de tre arealer, som Overfrednings-
nævnet dispenserede til den 23. september 1986. Grænsen er justeret i forhold t~lde faktiske
forhold og konstaterede fejl i lokalplankortet fra 1984, som var udgangspunktet for Over-
fredningsnævnets dispensation.

Nordjyllands Amt påbyder Dem hermed i henhold til naturbeskyttelseslovens § 73~ stk. 6, at
ophøre med at anvende arealerne mellem Tversted Å og den afsatte fredningslinie til'campering.
Faste anlæg som el-installationer, skiite og træhegn samt pilehegn mellem båse i det fredede
område skal være fjernet senest den 1. april 1996. .

• IfØlgenaturbeskyttelsC?Slovens§ 89, stk. 1, nr. 4, er det stratbart at undlade at efterkomme påbud
udstedt efter lovens § 73, stk. 6.

-.

Endvidere kan der idømmes tvangsbøder efter retsplejelovens' § 997, stk. 3, indtil de nævnte
anlæg er fjernet.

Mgørelse efter naturbeslo/ttelseslovens §73, stk. 6, kan ikke indbringes for anden administrativ
myridighed, jf. samme lovs § 78, stk. 1.

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra dags dato, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 88, stk. 1. Eventuelt søgsmål fritager Dem ikke for' at overholde dette_påbud, med-
mindre retten bestemmer det, jf. grundlovens § 63, stk. 1.

Når De har fjernet installationerne, bedes De meddele dette til landskabskontoret, Per T.
HOUDiun, tlf. 9635 1()28 eller afdelingsleder Lene Rubæk, tlf. 96 35 16 10.

·e
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NOrdjyllands Amt ,
FORVALTNINGEN FOR
TEKNIK OG'MILJØ

Amtsgården• NielsBohrs Vej 30 .. ,,_'~:;' .
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Dato: 11. januar 1996

J.nr.: 8-70-51-1-10-2-85
. Sagsbeh.: Per T. Hounumlint

Direkte: 96 35 1628

" .

Referatnotat fra mødet den 11. december 1995 på Aabo Camping

Deltagere:
Campingpladsejer Kurt Trynskov .
Vicekommunaldirektør Peter Baltzer Nielsen, Hirtshals Kommune
Arkitekt Jørgen Geel, Hirtshals Kommune
Landinspektør Jørgen Boe, Birk og Boe lIS
Ole Holdt, Nordjyllands Amt
Per T. Houniun,. Nordjyllands Amt

Amtets repræsentanter gjorde opmærksom på, at visse arealer langs Tversted Å er f~edet ved ~
Overfredningsnævnets kendelse af 11.' marts 1963,.og at det er konstateret, at der er anlagt
campingpladser indenfor fredede arealer i s~ omfang, end Overfredningnnævnet tillod den
23. september 1986.

Fredningsbestemm~lseme blev gennemgået. Disse giver ~e mulighed for campering ..

Kurt Trynskov spurgte, om arealet langs åen må bmges til boldspil, og om. der må opstilles
fodboldmål?

~ Per T. Hounum oplyste, 'at arealerne ikke ~ bebygges. Skure, .boder, ~ter og andre skæm': ..
mende indretninger må ikke opsættes. Hegn må ikke opsættes, bortset fra nødvendige kreatur-o . ~.:'
hegn. Det betyder, at legeredskaber, f.eks. mål, kan betragtes som "skæmmende indretnin&er", ' .. ,:.~
som vil kræve fredningsnævnets d~nsåtion. :'-~

, '

Ejend<?mmen er endvidere omfattet af endelig vedtaget lokal plan (m. 794.1 af 1. juni 1995).
Lokalplanen giver ligeledes ikke mulighed for campering på det fredede areal.

Ole Holdt gjorde opmærksom på, at den gældende udleJningstilladelse efter campingreglementet c :-"';

(lov om sommerhuse og campering m. v.) fra den 23. juli 1987 ikke omfatter det fredede areal.' : .
Endvidere er visse .andre arealer indenfor den nuværende afgrænsning af .canipingpiadsen ~e
omfattet af udlejningstilladelsen.

Det aftaltes, at amtet sørger for, ved landinspektør Birk og Boe IIS, at afsætte fredningslinien
over ejendommen for at forebygge enhver tvivl om, hvor fredningsgrænsen går. Området blev

~erefter gennemgået samtidig med, at ~sgrænsen blev ~keret imarken med justeringer

r
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Signatur:
Eksisterende cam-
pingenheder
Nye campingenheder
Fr.itids- og service-
faciliteter
Eksisterende bygninger
Fredet område

r-" ' '~camp~!1afo~åJ
. en a>~on~~~'-<'. ~ .....~_:.,~.1I:J.:L'_'v.. - ....' Sen
~" ...........
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Sti
5 m bredt beplantningsbælte
Grønt område/beplantning
Lokalplangrænse

LOKALPL1Ul NR.703.1.
Abo camping, Tversted.

Kortbilag 2
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Åbo Camping Tversted
Grænse for fredning tinglyst 15/3-1963
Bynavn: Tversted Kommune:Hirtshals
J.nr.: 32494 MlJlforhold 1:2000 Dato: 19.dec. 1995

f. BIRK & BDE l/S

{~n~~
Fll: 32494.dgn

Landlnspek tørftrmaet HOVEDKONTOR:
NØRREBRO II. 9800 HJØRRING

FILlALKONT0/f.
DANMARKSGADE 3. 9810 SINDAL

• •
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'Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

Aalborg, den 26/11-2003

FS 78/2003, tilbygning til sommerhus på matr.nr. 34 r Tversted by,
Tversted .

Hoslagt fremsendes protokoludskrift samt fredningsnævnets afgørelse. Kla-
gevejledningen fremgår af afgørelsen .

..

Skov~og Naturst,yrelsen
J.nr. SN 2001 ~/ //) II/I!!.: O 00!
Akt. nr. Btt;--

lav



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,

• Telefon 96307000

Hirtshals Kommune,
Bygningskontoret,
Rådhuset,
Postboks 70,
9850 Hirtshals.

Aalborg, den 26. november 2003

• Vedr.:

FS 78/2003:
Ansøgning om tilladelse til at foretage tilbygning til sommerhus på
matr.nr. 34 r Tversted by, Tversted, der er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 11. marts 1963 om fredning af Tversted Å's omgi-
velser.

På vegne ejeren af ovennævnte ejendom har De den 5. november 2003 frem-
sendt ansøgning om tilladelse til at foretage udvidelse af ejendommen.

Fredningsnævnet foretog den 19. november 2003 besigtigelse og forhand-
ling i sagen. Udskrift af forhandlingsprotokollen vedlægges til orientering.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af ll. marts
1963 om fredning af Tversted Å's omgivelser, hvorefter der bla. ikke må be-
bygges i området, men at der på denne ejendom kunne opføres et nyt hus på
en eksisterende bygnings sokkel i henhold til tillægskendelse af 28. august
1978.

I 1979 har fredningsnævnet nægtet en udvidelse til 56 m2, i 1980 er tilladt et
hus på 35 m2 (det nu eksisterende) og i 1993 er et udhus påbudt fjernet.

Henset til sommerhusets fremtrædende beliggenhed i det åbne fredede areal
finder fredninganævnet, at en udvidelse af huset ikke vil være foreneligt
med fredningens formål og finder derfor ikke grundlag for at meddele dis-
pensation til det ansøgte. Der er endvidere henset til nævnets hidtidige re-
striktive behandling af sager på ejendommen.

• Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1 og kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre ekspedition.



•

•

•

Således passeret.

Sortsøe Jensen.

Kopi fremsendt til:

1. Knud Erik Jeppesen,
2. Jens Winther,
3. Nordjyllands Amt,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Natuirfredningsforening vi Finn Christensen
6. Skov- og Naturstyrelsen,
7. Dan Brockdorff.



Onsdag, den 19. november 2003 afholdt fredningsnævnet for Nordjyllands
Amt besigtigelse og forhandling i

FS 78/2003:
Ansøgning om tilladelse til at foretage tilbygning til sommerhus på
matr.nr. 34 r Tversted by, Tversted, der er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 11. marts 1963 om fredning af Tversted Å's omgi-
velser.

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

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Claus Riber Knudsen,

For Hirtshals Kommune mødte Jens Chr. Balle,

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Finn Christensen,

For Dan Brockdorff mødte Annemette Brockdorff.

Der fremlagdes skrivelse af 5. november 2003 med bilag 1- 2 fra Hirtshals
Kommune.

Formanden redegjorde kort for fredningskendelsen, hvorefter der ikke må
bebygges på arealerne ...• Ejeren oplyste om ansøgningen, at det eksisterende hus er på 35 m2 og tæn-
kes udvidet med en tilbygning på yderligere 35 m2 forbundet med en over-
bygget vognport således at tagetagen i hele husets længde kan udnyttes. Det-
te fordrer en taghøjde ca. 2 meter højere end nu. Huset beklædes som i dag
med træ og taget med tagpap og skal i udseende ligne et klithus. Huset er
købt den 1. oktober 2003. Bygningens samlede areal vil efter det ansøgte
blive 92 m2.

Hirtshals Kommune oplyste, at arealerne er beliggende i landzone. En ek-
sisterende byplanvedtægt er på dette sted ikke forligelig med fredningen. I
relation til fredningsbestemmelseme bør man være varsom med udvidelse af
det konkrete hus.

Danmarks Naturfredningsforening havde ingen bemærkninger, men an-
førte at huset ikke bør fremstå i mørke nuancer.

Nordjyllands Amt oplyste, at huset er beliggende i habitatområde og i et
landskabeligt område, hvor fredningskendelsen bør fortolkes restriktivt.
Hertil kommer, at taghældningen er for høj.



Nævnet voterede og besluttede ikke at imødekomme det ansøgte og
nævnsformanden henviste til tidligere afgørelser vedrørende ejendommen.

De mødende blev gjort bekendt med klageadgangen.

Såle?es passeret.

Sortsøe Jensen.



I Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Nordjyllands Amt
Naturkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø

Aalborg, den 2. maj 2006

FS 23/2006 vedr. Deres j.nr. 8-70-51-3-819-0009-05 - ansøgning om tilla-
delse til kabellægning med kabelplov og underboring på matr.nr. 1 g
Horne by, Hirtshals og matr.nr. 1 a og 82 a Tversted by, Tversted.

De har ved skrivelse af 21. marts 2006 ansøgt fredningsnævnet om tilladelse
til kabellægning med kabelplov og underboring af Tversted A over arealer
omfattede af deklaration af 30. november 1979 om areal ved Fyrklit og
Overfredningsnævnets kendelse af 11. marts 1963 om fredning af Tversted
A's omgivelser.

Forløbet er markeret på kortbilag.

De har vurderet, at arbejderne ikke vil være skadelige for vegetationen i ha-
bitatområde nr. 5, Uggerby Klitplantage og Uggerby A's udløb.

Sagen har været skriftligt behandlet.

På vilkår, at Uggerby åløb ikke berøres og at kabellægningen i øvrigt sker
med kabelplov og vegetationslaget efter arbejdet tilbagelægges, kan nævnet
godkende det ansøgte.

Tilladelsen, der er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, kan in-
den 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klage fristens udløb og bortfalder, så-
fremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når
klagen er modtaget fra fredningsnævnet og behandlingen af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen .•
Sortsøe Jensen
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Fredningsnævnet for Nordjylland,
Nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 99688461/99688568
Mail: nordjylland@fredningsnaevn.dk

                                                                                       Den 6. marts 2015
FS 71/2014:
Ansøgning om tilladelse til at udvide et sommerhus på matr.nr. 34r
Tversted by, Tversted, der er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 11. marts 1963 om fredning af Tversted Å's omgivelser.

Fredningsnævnet har den 27. oktober 2014 fra Hjørring Kommune modtaget
en ansøgning om tilladelse til at udvide et sommerhus, beliggende Grøndals-
vej 37, Tversted. Sommerhuset er ejet af Dan og Anne Mette Brockdorff og
er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 11. marts 1963 om fred-
ning af Tversted Å's omgivelser. Fredningsnævnet skal meddele dispensati-
on, såfremt udvidelsen skal gennemføres.

Fredningsnævnet har behandlet sagen under et møde med besigtigelse den
11. februar 2015 og har besluttet ikke at meddele dispensation.

Sagens baggrund
Fredningen ved Tversted Å's omgivelser har til formål at bevare arealerne i
deres daværende tilstand og der må blandt andet ikke bebygges og skure, bo-
der, master og andre skæmmende indretninger må ikke opsættes.

Ejeren har ansøgt om tilladelse til at udvide bebyggelsen mod nordøst med
22,5 m2. i forhold til den eksisterende bebyggelse på 35 m2 og har som be-
grundelse anført, at der er behov for yderligere plads, da familien nu består
af 2 voksne og 2 teenagebørn.

Det fremgår af sagsakter vedrørende ejendommen, at Overfredningenævnet
ved afgørelse af 28. august 1978 tillod opførelse af et nyt hus beliggende på
samme sokkel som det eksisterende hus. Fredningsnævnet henholdt sig den
7. november 1979 til Overfredningsnævnets afgørelse. I 1980 tillod fred-
ningsnævnet bebyggelsen efter de endelige tegninger af et hus på ca. 35 m2,
idet ejeren i forbindelse med ansøgningen havde oplyst, at det oprindelige
hus havde et areal på 35 m2, og ikke som tidligere anført 25 m2. I 1993 be-
sluttede fredningsnævnet, at et opført udhus skulle nedrives og den 26. no-
vember 1993 afslog fredningsnævnet at give tilladelse til en udvidelse på 35
m2. Denne afgørelse blev den 6. april 2004 stadfæstet af Naturklagenævnet.
Det fremgår af afgørelsen, at der i den eksisterende bebyggelse er køkken-
og badefaciliteter.

Nævnets behandling af sagen
Fredningsnævnet har behandlet sagen under et møde med besigtigelse den
11. februar 2015. I besigtigelse deltog nævnet ved formanden, dommer Niels
Bjerre, det ministerielt udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt
udpegede medlem Jørgen Stubgaard, Hjørring Kommune ved Jens Bagge-
sen, Marie Louise Kristensen og Carsten Nielsen, Danmarks Naturfred-
ningsforening ved Jørgen Jørgensen samt ejerne.
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Hjørring Kommune ved Marie Louise Kristensen oplyste,  at kommunen ar-
bejder for, at en byplanvedtægt skal ophæves. Kommunen har truffet en af-
gørelse herom, men afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ejeren har anført, at Hjørring Kommunes byplanvedtægt ikke er til hinder
for en udvidelse af huset, idet den tværtimod giver ejeren ret til en udvidelse
af sommerhuset.

Hjørring Kommune ved Jens Baggesen oplyste, at en udvidelse af sommer-
huset vil kræve en afgørelse efter naturbeskyttelseslovens §3. Der er ikke
udarbejdet en Natura 2000 konsekvensvurdering. Ejendommen er omfattet
af en åbeskyttelseslinje, da åen løber ca. 50 meter fra huset. Herudover skal
der i givet fald meddeles tilladelse i forhold til landzonelovgivning og byg-
gelovgivning.

Danmarks Naturfredningsforening henholdte sig til fredningsnævnets tidli-
gere kendelser, idet forholdene ikke har ændret sig.

Fredningsnævnets afgørelse

Af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1, fremgår, at fredningsnævnet kan
meddele dispensation fra en fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte
ikke vil stride mod fredningens formål.

Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensation, såfremt der skal foreta-
ges en udvidelse af det eksisterende sommerhus.

Fredningsnævnet kan henset til fredningens formål og bestemmelserne om
bebyggelse på arealerne  ikke meddele dispensation til det ansøgte. Det be-
mærkes i denne sammenhæng, at en planvedtægt ikke har forrang fremfor
fredningsbestemmelser, og huset, som ønskes udvidet, er beliggende omgi-
vet af vidtstrakte hede- og klitarealer.

Fredningsnævnet har ikke med denne afgørelse foretaget en vurdering af,
om det ansøgte kan påvirke Natura 2000-området væsentligt eller medføre
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de
dyrearter, der fremgår af habitatsdirektivets bilag IV.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

• adressaten for afgørelsen,
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
• offentlige myndigheder,
• en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
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• 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.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og
Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på
forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til fredningsnævnet. En
klage er indgivet, når den er tilgængelig for fredningsnævnet i
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler
gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis
du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en
begrundet anmodning til fredningsnævnet, der videresender anmodningen til
Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.

Såfremt en klage indgives, må en dispensation ikke udnyttes, før sagen er
færdigbehandlet og i givet fald stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet.

En dispensation må ikke udnyttes inden klagefristen udløb og bortfalder,
såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf.
naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.

                                                         Niels Bjerre

Denne afgørelse er sendt til:

Tage Leegaard,
Jørgen Stubgaard,
Naturstyrelsen, København,
Hjørring Kommune, afd. Plan & Land, att. Carsten Nielsen,
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening v/ Jørgen Jørgensen,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
Dan og Anne Mette Brockdorff.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, Nordlig del, 

Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 

Telefon 9968 8461, 

Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk 
 

 
Den 21. december 2017 

 
FN-NJN-66-2016: Adgangsvej på Grøndalsvej. 
 
Fredningsnævnet modtog den 19. december 2016 fra Hjørring Kommune en sag om lovliggørelse af 
foretagen befæstning og yderligere befæstning af adgangsvej til blandt andet ejendommen, matr.nr. 
34V Tversted by, Tversted, beliggende Grøndalsvej 35, 9881 Bindslev.  
 
Ejeren af ejendommen er Casper Deth Hesselholt, Avenue Marie-Louise 62, 1410 Waterloo, 
Belgien.  
 
Fredningsnævnet har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen fremgår nedenfor i afsnittet 
om fredningsnævnets afgørelse.   
 
Sagens baggrund. 
 
Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 11. marts 1963 om fredning af Tversted 
å’s omgivelser, der har til formål, at arealerne skal bevares i deres daværende tilstand samt med 
bestemmelse om, at der ikke må beplantes, planeres, afvandes eller opgraves.  
 
Hjørring Kommune meddelte den 20. maj 2016 dispensation til at nyopføre et sommerhus på 
adressen Grøndalsvej 35,Tversted. Denne ejendom er beliggende udenfor fredningen, men 
adgangsvejen til sommerhuset ligger indenfor fredningen. Adgangsvejen og sommerhuset ligger 
endvidere indenfor et Natura 2000-område, samt i beskyttet natur. I forbindelse med dispensationen 
blev det tilkendegivet, at adgangsvejen ikke måtte befæstes, ændres eller opkøres, og hvis det var 
nødvendigt, skulle der anvendes køreplader.  
 
Det fremgår af Hjørring Kommunes brev af 19. december 2016, at kommunen omkring 1. 
november 2016 blev opmærksom på, at der blev kørt stabilt grus på flere strækninger af 
adgangsvejen på den del af vejen, der går fra, hvor Grøndalsvej deler sig og går til henholdsvis 
Grøndalsvej 31 og til Grøndalsvej 35 og 37 og så frem til Grøndalsvej 37. Først var enkelte huller 
fyldt op og senere blev der på et par strækninger kørt stabilt grus på i hele sporets bredde. Hertil 
kommer, at adgangsvejen og dens rabatter er skrabt af, og at det afskrabede materiale er placeret i 
vegetationen ved siden af vejen. Kommunen har oplyst, at kommunen i forbindelse med byggeri på 
ejendommen gav tilladelse til, at midterrabatten på adgangsvejen blev skrabt af, idet der var for 
ujævnt og arbejdsbilerne skrabede bunden mod underlaget. 
 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Kommunen har også oplyst, at adgangsvejen er beliggende i Natura 2000-område nr. 5 ”Uggerby 
Klitplantage og Uggerby Å´s udløb” (N5). Natura 2000-området har et areal på 717 ha, hvoraf ca. 
100 ha består af sammenhængende grønsværklit. Der er tale om store sammenhængende 
klitområder i noget nær naturlig tilstand, dvs. med fri dynamik, naturlige vandstandsforhold og et 
veludviklet og varieret planteliv. Området rummer nogle af de største danske bestande af blodrød 
storkenæb og vigtige bestande af sortbrun blåfugl. Bilag IV-arterne strandtudse og markfirben 
findes også i området. Kommunen er betænkelig ved, at adgangsvejen tilføres materiale udefra i 
form af stabilt grus. 
 
Ejeren har i brev af 5. januar 2017 blandt andet anført, at Grøndalsvej, som i forhold til 
fredningskendelsen for Tversted Ådal er sammenfaldende med ”stien”, har eksisteret, i det mindste 
siden begyndelsen af 40´erne, med stort set samme forløb, men med varierende belægning eller 
kvalitet. Sidst i 50érne, hvor fredningssagen oprindelig blev rejst, var vejen generelt en velholdt 
grusbelagt vej anlagt som forsyningsvej til de militære forsvarsværker, som var bygget i området 
under 2. verdenskrig.  
 
I 60´erne, efter fredningen, hvor der blev afgravet over 10.000 kubikmeter ler i området omkring 
den nu frilagte bunker, blev vejen noget opkørt, men vejen blev løbende vedligeholdt med store 
mængder returgods af fejlbrændte mursten og grus. Efter fjernelse af lerklinten er vejforløbet, som 
tidligere gik vest omkring bunkeren, helt ud imod åen, omlagt til et forløb øst om bunkeren. Ellers 
er vejforløbet uændret. Frem til sidst i 80´erne blev vejen løbende vedligeholdt med brokker og 
grus, men siden er de to sommerhuse på Grøndalsvej 35 og 37 kun anvendt mere sporadisk, og 
vejen har kun været nødtørftigt vedligeholdt.  
 
I vinteren 2015/16 var vejen misligholdt og sammenvokset i en sådan grad, at den i realiteten kun 
var fremkommelig i traktor eller til fods iført gummistøvler. I det tidlige forår blev vejen ryddet i 
siderne og i midterrabatten, hvor der groede småbuske, ligesom vejen blev nødtørftig udbedret til en 
standard, hvor det var muligt at komme frem til sommerhusadresserne i bil. Det skete på ejerens 
initiativ. 
 
Sagens behandling 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 22. februar 2017. I 
besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt 
udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Jørgen Stubgaard. For 
Hjørring Kommune mødte Margrethe Heilskov, Jens Baggesen og Jesper Lauritsen. For Danmarks 
Naturfredningsforening mødte Arnold Simonsen. Ejeren var mødt ved Anders Hesselholt og Birgit 
Svendsen tillige med advokat Niels Vase. 
 
Efter en drøftelse af parternes synspunkter besluttede nævnet at udsætte sagen på en nærmere 
kortlægning af og plan for, hvordan adgangsvejen efter afslutning af arbejdskørsel med 
byggematerialer og håndværkerbiler mv eventuelt kan lovliggøres i forhold til fredningen Tversted 
Å. Det forventes, at parterne i fællesskab måske kan udarbejde et oplæg. 
 
Fredningsnævnet skal tage stilling til, når planen foreligger, om der kan meddeles dispensation efter 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, under behørig hensyntagen til de interesser, der skal varetages 
efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3.  
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Det blev nævnt, at det under alle omstændigheder bør tilstræbes, at adgangsvejen ikke tilføres 
materiale, der indeholder frø fra planter, som ikke er hjemmehørende i området, hvis vejen 
overhovedet skal tilføres materiale, ligesom det også bør tilstræbes at tilføre vejen så lidt materiale 
som muligt. Det blev endelig også nævnt, at den kommende periode med mindre regn kan gøre den 
eksisterende vej mere fremkommelig.  
 
Fredningsnævnet modtog et statusnotat den 11. maj 2017, hvor det er anført, at vejen er tør og let 
farbar på hele strækningen, og nævnet har herefter den 31. oktober 2017 fra Hjørring Kommune 
modtaget et oplæg til vedligeholdelse af Grøndalsvej. Det er oplyst, at vejen nu generelt er i god 
stand, men på 3 strækninger af ca. 15 meters længde står der en del vand på vejen. Terræn og 
jordbund gør, at vandet ikke kan trække væk. 
 
Hjørring Kommune og ejeren har følgende forslag til løsning: 
 
Strækning 1: Her er problemet med vand ikke stort. Det er ikke nødvendigt at tilføre materiale. 
Strækning 2-3: Over en strækning på ca. 15 m og i vejens bredde forhøjes vejen 20-25 cm med 
singels og rettes af med stabilgrus. Det er ikke sikkert, at vejen bliver så høj, at den er tør året rundt, 
men der vil være en fast bund at køre på. Der skal anvendes rene materialer fri for ukrudtsfrø. 
Eventuelt overskydende materiale skal fjernes fra stedet. 
 
Der henvises til nedennævnte luftfoto med en markering af de angivne strækninger: 
 

 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
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Fredning af Tversted å’s omgivelser, 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 godkende den løsning, som ejeren og Hjørring Kommune i fællesskab har 
lagt op til i brevet af 31. oktober 2017, således at det på 2 delstrækninger tillades, at vejen forhøjes 
med 20-25 cm med singels og rettes af med stabilgrus. Det er et vilkår, at adgangsvejen ikke tilføres 
materiale, der indeholder frø fra planter, som ikke er hjemmehørende i området, 
 
 
Klagevejledning 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 
hverdag.  
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

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

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

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
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. Tage Leegaard, 
2. Jørgen Stubgaard, 
3. Miljøstyrelsen, København, 
4. Hjørring Kommune, sagsnr. 01.05.08-P25-25-15, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Jørgen Jørgensen, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
10. Casper Deth Hesselholt. 
11. Advokat Niels Vase, advokatfirmaet HjulmandKaptain. 
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