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UDSKRIFT
af

År 1963, den 12. september, afsagde Overfredningsnæv-
net på grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l s e
i sagen 1608/62 vedrørende fredning af "Feggeklit" og omliggende
arealer.

I den af fredningsnævnet for Thisted amtsrådskreds
den 14. august 1962 afsagte kendelse hedder det:

"I skrivelse af 18. oktober 1961 fremsendte Danmarks
Naturfredningsforening til fredningsnævnet for Thisted amts-
rådskreds følgende fredningsforslag:

Danmarks Naturfredningsforening skal herved anmode
om, at der rejses fredningssag for den nordlige tange på Mors,
d.v.s. bakken Feggeklit og de tilgrænsende lave partier, som
nærmere angivet på vedlagte udsnit af målebordsblad, omfattende
matr.nr. l~, 5, l~, Ic, 2, 3~ og 3b Feggeklit, Sejerslev sogn
tilhørende henholdsvis Jens Ingv. og Verner Pedersen samt Jacob

tt og Inger Marie Pedersen.
Fredningen begrundes med ønsket om at bevare dette

områdes egen6rtede landskabelige karakter, dets særprægede
vilde vegetation og dets ejendommelige dannelsesmåde.

Tangen, der som et næb fra Mors rager ud i Limfjor-
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den, er ubebygget, bortset fra et par gårde og enkelte huse

ved færgelejet længst mod nord, og virker i landskabelig hen-

seende øde og isoleret, men fra Feggeklits top 78 m o.h. er
der en vid og storslået udsigt over det nordlige Mors samt

Thy, Hanherred, Livø, Fur, Salling og Himmerland.

Det meste af den nordlige tange og Feggeklitplateauet
er opdyrket, men henholdsvis langs kysterne på de stejle klinter
og i disses slugter findes en for området karakteristisk og arts-

rig strandvoldsstrandengs-, skrænt- og kratvegetation, der yderli-
gere forøger områdets landskabelige værdi og er af stor viden-
skabelig interesse.

Feggeklit fremtræder som en af indlandsisen oppresset stejl
bakkeknude, der overvejende er opbygget af moler, en gammeltertiær
havaflejring. Moleret træder frem i dagen i høje, friske profiler

på den sydlige halvdel af østklinten, der stadig er udsat for ha-

vets erosion, og man ser her dets af istrykket foldede lag af vul-
kansk aske og dets indhold af de såkaldte cementsten, hvori der

findes velbevarede fossiler af planter og dyr. Feggeklit fik sin

nuværende form i den ældre stenalder, da den nordlige del af Dan-

mark lå væsentlig lavere end nu. Bakken var dengang en ø, hvis

stejle kystklinter, nu bakkens skrænter, blev udformet ved havets

erosion. Senere har fremsivende vand dannet dybe slugter i disse
skrænter som den ved "Kong Fegges grav". Under den efter sten-

aldersænkningen følgende landhævning opbyggedes både den nord

for Feggeklit liggende lave tange af strandvolde, der nordligst
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endnu træder tydeligt frem, og "Halsen", der med sin række af

strandsøer forenede Feggeklit med Mors.

Der nedlægges følgende fredningspåstand:
l) Arealet skal bevares i sin nuværende tilstand. Der må så-

ledes ikke foretages afgravning, opfyldning eller planering.
Dog skal der kunne foretages sådanne jordarbejder i for-

bindeIse med vedligeholdelse og eventuel udbygning af den
eksisterende amtsvej gennem arealet. Flytning af vejen skal
ligesom nyanlæg kunne foretages under forudsætning af fred-
ningsnævnets godkendelse. Den eksisterende kystlinie må ikke
reguleres eller ændres, men nødvendige foranstaltninger til

sikring af kysten skal fremdeles kunne træffes, hvor det

hidtil er sket. Store sten må ikke sprænges,' fjernes eller
flyttes.

2) Beplantning må ikke finde sted bortset fra plantning af
læhegn. Uopdyrkede arealer må ikke opdyrkes, pløjes eller

gøres til genstand for anden behandling, hvorved det vilde

plante- og dyreliv kan ændres eller lide skade. Udnyttelse
ved græsning skal kunne ske som hidtil.

Der må ikke foretages bebygg~lse på arealet udover nød-

vendig fornyelse og eventuel udvidelse af den allerede

eksisterende landbrugsejendom samt - under forudsætning

af nævnets godkendelse opførelse af bygninger i tilknyt-
ning til kroen.og havnen.

4) Almenheden skal have ret til ophold og badning langs
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kysten undtagen i gårdens umiddelbare nærhed. Almen-
heden skal endvidere have adgang til vestskrænten ved

llKong Fegges grav."

1r •••••••••••••••••••••••••••••••••

Danmarks Naturfredningsforening forbeholder sig under
det kommende nævnsmøde og besigtigelse at nedlægge påstand om,

at den foreslåede sydgrænse for fredningen af landskabe~

lige grunde rykkes længere mod syd.
Med skrivelse af 21. november 1961 fremsenAte frednings-

nævnet fornævnte fredningsforslag til Naturfredningsrådet,
der i skrivelse af 8. december 1961 udtaler: "Naturfrednings-
rådet kan ganske tiltræde den af Danmarks Naturfredningsforening
givne motivering og anbefale fredningens gennemførelse i det

foreslåede omfang. Området omkring Feggeklit rummer ikke

•
alene betydelige naturvidenskabelige værdier, men det skal

her
især fremhæves, at deri inden for et begrænset område fin-
des samlet en række illustrerende træk, der belyser en række

sider af dansk natur, hvorfor dets værdi i undervisningsmæssig

hEmseende må anses for særdeles betydelig, jfr. H. Gry: " De_i
~ istektoniske forhold i molerområdet 1940."

Naturfredningsrådet skal tilføje, at der bør indføres

en bestemmelse, der udtrykkeligt forbyder ralgravDing indenfor
det fredede område.

Under henvisning til ovenstående skal rådet udtale, at
man må tillægge den foreslåede fredning væsentlig interesse
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Den 15. december 1961 afholdt fredningsnævnet forhand-

i naturvidenskabelig og undervisningsmæssig henseende, jfr.

naturfredningslovens § 12, stk. l."
Bekendtgørelse i henhold til naturfredningslovens § lo

om det fremkomne fredningsforslag foretages i statstidende nr.

200 for den 24. november 1961, ligesom nævnet ved skrivelse af

21. november 1961 tilstillede samtlige af forslaget berørte lods-
ejere genpart af fredningsforslaget.

lingsmøde med de i forslaget nævnte lodsejere. I mødet deltog

efter behørig indvarsling tillige repræsentanter for Sejerslev

De i de omhandlede ejendomme berettigede panthavere

sogneråd, Thisted amtsråd, Danmarks Naturfredningsforenings

hovedledelse og samme forenings lokalkomite for Mors.

var indvarslet til mødet ved skrivelser af 4. december 1961,
rJ

men ingen havde givet møde.

Under mødet redegjorde repræsentanten for Danm8rks

• Naturfredningsforenings hovedbestyrelse, cand.mag. Tyge Chri-

stensen nærmere for baggrunden for det fremsatte forslag.

Med hensyn til molerforekomsten i Feggeklit oply-

ttJ ste direktør Ovesen, Skarrehage molerværk, der var til stede
under mødet, at der i klitten findes en meget betydelig fore-

komst af moler. Dens kvalitet er dog en sådan, at den med de
nu anvendte metoder, ikke kan udnyttes rationelt. En gravning

.
efter moler i Feggeklit kan således ikke anses for aktuel
for tiden.
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Cand. mag. Tyge Christensen bemærkede hertil, at spørgs-
målet om molerforekomstens udnyttelse i forhold til fredningen
muligt vil kunne løses på den måde, at der i et forlig eller
en kendelse optages en besterr~else om, at forbudet mod af-
gravning m.m. ikke omfatter oparbejdelse af moler. Disse fore-

komster må udnyttes, dog på betingelse af, at der forinden

ee
gravning påbegyndes skal gives l års varsel til frednings-

myndighederne.

Fra samtlige lodsejere blev der protesteret mod gen-

~ nemførelse af en fredning og for~ig blev forgæves forsøgt.
Særligt f.s.v. angår den på arealerne beliggende landbrugs-

ejendom blev det anført, 8t der for de til denne ejendom
hørende bygninger kunne blive tale om, at de skulle flyttes,

,,
I
I
II
I:

således at de blev placeret midt i landbrugsarealet og ikke

som nu i dettes nordligste ende.

Til dette sidste bemærkede cand. mag. Tyge Christensen,
at der ikke fra forslagsstillernes side vides noget at ind-
vende imod, at landbrugsejendommens bygninger lægges andet-

steds på arealerne, dog under fredningsnævnets censur.
Det var fredningsnævnets hensigt efter dette møde

at afsige kendelse i sagen, så snart der i løbet af foråret

1962 havde været muligt at foretage en nærmere besigtigelse
af arealerne.

Imidlertid modtog fredningsnævnet en telefonisk og
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i skrivelser af 15 og 17. marts 1962 skriftlig henvendelse
fra andelsselskabet Morsø Elektricitetsforsyning om eta-
blering af en højspændingsledning langs amtslandevejen igen-

nem det under sagen inddragne område. Af skrivelsen af 15.
marts 1962 fremgår, at ingen af de i den nordlige ende af

området beliggende ejendomme har forbindelse til el-for-
syningen, men forsynes med elektric)"itet fra eget anlæg med til-

e
e hørende akkumolatorbatterier, samt at batterierne nu er de-

fekte efter få års forløb.

I forbindelse med ledningsanlægget skal der opføres

en transformatorstation i umiddelbar nærhed af Eeggeklit-
gård og herfra anbringes master og ledninger til fremførel-
se af lavspænding til de øvrige bygninger på arealet.

Der findes i øjeblikket en række master, i det 'r08sent-
lige anbragt på den vestlige side af amtsvejen, til fremførel-
se af telefonledninger.

• Fre~ningsnævnet forelagde spørgsmålet om højspændings-
ledningen m.v. for Denmarks Naturfredningsforening, der om dette

spørgsmål i en skrivelse af 2. april 1962 bl.a. udtalte:
"Hvad angår den påtænkte række af højspændingsmaster,

mener vi, ~t den i ganske sjælden grad vil virke ødelæggende i

landskabet, og det forekommer os vanskeligt overhovedet at

anvise en linieføring, der ikke eroft vil skæmme det åbne

terræn. Vi må derfor på det kraftigste henstille, at der ikke

gives tilladelse til fremføring af en højspændings-luftledning."
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Naturfredningsforeningen henstillede derefter at høj-
spændingsforsyningen søges tilvejebragt ved jordkabel, eventuelt
således, at der som led i fredningen tilkendes lodsejerne er-

statning for prisforskellen mellem en luftledning og et kabel.
Om dette spørgsmål henvises iøvrigt til det nedenfor

under erstntningsspørgsmålet anførte.
Dels på grund af problemet om el-forsyningen og dels

e• på grund af at der overfor nævnet fremkom forslag om under

fredningen at inddrage de ved udkørslen til Feggeklit belig-

gende arealer matr. nr. 5, 6b, 6f, 6~, 7, 6g, 6~, 8, 9h, 6Q, 6~, ll~,

llh, 19, 20, 21, 23, 24, 22h og 22~ Feggeklit, Sejerslev sogn
besluttede fredningsnævnet at afholde et nyt forhandlingsmøde
med lodsejerne.

Forslaget om inddragelse af disse arealer skyldes et
ønske om at sikre de landskabelige skønheder ved udkørslen
til Feggeklit., Bekendtgørelse i henhold til naturfredningslovens § lo om
det udvidede fredningsforslag offentliggjordes i statstidende

nr. 47 for den 30. maj 1962. I skrivelse af 2. juni 1962 til

ejerne af de medinddragne arealer, blev disse gjort bekendt med
forslaget.

Nyt lodsejermøde afholdtes derefter den 14. jlli~i1962.
Samtlige lodsejere, såvel ejere at de oprindeligt

inddragne arealer som ejere af de nu medinddragne arealer

var mødt. Endvidere var mødt repræsentanter for de i det første
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møde repræsenterede offentlige myndigheder og foreninger
samt yderligere repræsentanter for Morsø El-forsyning og

fredningsplanudvalget for Hjørring og Thisted amter.

Efter foretagen besigtigelse vedtog fredningsnævnet

straks enstemmigt af sagen at udskyde matr. nr. 8, 9Q, ll~,

llQ, 19, 20, 21, 22~, 22Q, 23 og 24 Feggeklit.
De mødte blev gjort bekendt med denne vedtagelseee og ingen havde noget herimod at indvende.
Samtlige lodsejere har protesteret mod frednings-

14it forslagets gennemførelse.
Under forhandlingerne har fredningsnævnet overfor

de enkelte lodsejere fremsat konkrete forligstilbud, der dog
med en enkelt undtagelse, jfr. nedenfor, er blevet afslået.

Overfor fredningsnævnet har lodsejerne, dels under

forhandlingerne, dels skriftligt nedlagt følgende påstande:

Jakob Pedersen og Inger Marie Pedersen som ejere

I ag matr. nr. Ib, lQ, 2, 3~ og 3b Feggeklit:

Der nedlægges påstand om en erstatning på 50.000 kr.
for fredningen, hvortil kommer erstatning for prisforskellen

mellem etabling af el-forsyning ved kabel i stedet for
ledningsnet med master. For den sidste del af påstanden

nedlægges den i forening med ejerne af matr.nr. l~ m. fl. smst.
Jens Ingv. Pedersen og Verner Pedersen som ejere af

matr. nr. l~ og 5 Feggeklit:

Der nedlægges påstand af samme indhold som den
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foran anførte.
Aksel Jørgensen og Louise Jørgensen som ejere af

matr. nr. 61 Feggeklit:
Der nedlægges påstand om en erstatning på 30.000 kr.

samt om ret til indenfor det fredede område at foretage de
til etablering af et mindre vandværk nødvendige byggearbejder.

Anna og Peder Kr. Mikkelsen som ejere af matr. nr. 6g

Feggeklit:
Der nedlægges påstand om en erstatning på 40.000 kr.,

idet arealet må anses for særligt egnet til udstykning til

sommerhusbebyggelse.

Hilmar Bak Dinitzen som ejer af matr. nr. 6Q og 6~
Feggeklit:

Der nedlægges påstand om en erstatning på 15.000 kr.,
idet ejeren regner med, at der vil kunne udstykkes 4 - 5 grunde
'a2.500 m2 t"l h b b l1 sommer us e ygge se.

• Ole Overgård som ejer af matr. nr. 6g Feggeklit:

Der nedlægges påstand om en erstatning på 4.000 kr.

Jens Brusgaard Poulsen som ejer af matr. nr. 7 Fegge-
klit

Der nedlægges påstand om en erstatning på 3.500 kr.,
hvorved bemærkes, at ejeren har haft til hensigt at beplante
arealet, der ikke egner sig til bebyggelse.

Lars Vad Andersen som ejer af matr. nr. 6 ~;
Der nedlægges påstand om en erstatning på 3.000 kr.
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Ejeren af matr. nr. 6~ Christian Nielsen Madsen Bendsen
har ikke nedlagt påstand.

Fredningsnævnet er enigt om, at allerede natur-
videnskabelige og undervisningsmæssige hensyn fører til at

området er af så væsentlig interesse, at det i medfør af
naturfredningslovens § l, stk. 2 bør fredes, jfr. herved

naturfredningsrådets fornævnte skrivelse af 8. december 1961.
Hertil kommer, at området, tilligemed de umiddelbart syd
for udkørslen til halvøen på begge sider af amtslandevejen

beliggende arealer, der alle i det væsentlige er ubehygge-
de og hidtil ikke gjort til genstand for udstykning med

henblik på sommerhusbebyggelse1 er så særprægede smukke og
ejendommenlige, at de må anses for at være af væsentlig be-
tydning for almenheden.

I medfør af naturfr~dningslovens § l, stk. l
vil de herefter være at frede.

Fredningsnævnet finder tillige, at en anbrin~

gelse af højspændingsmaster langs amtslandevejen vil virke meget
skæmmende og i så høj grad forringe og forstyrre landskabet,

at masterækken ikke vil kunne tillades etableret på stræknin~
gen sydfra og indtil den projekterede transformatorstation ved

"Feggeklitgård",! Der er herved særligt taget hensyn til, at

masterækken efter de for nævnet foreliggende oplysninger næppe

vil kunne etableres andre steder end langs ~.$t:o.~af Fegge-
klit-plateauet, hvilket efter nævnets opfattelse er så uheldigt
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som tænkes kan.
Fredningen omfatter følgende arealer, der fredes i

deres helhed:

og 7 Feggeklit, Sejerslev sogn.

samt følgende matr. nr., der fredes delvis:

matr. nr. 6~ og 6~ Feggeklit, Sejerslev sogn.e
e Med hensyn til fredningens udstrækning på de 2 sidste

matr. nr. henvises til det i sagen udarbejdede kort.
Der pålægges de omhandlede arealer følgende

fredningsservitut:

l.

Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand.
Der på ikke foretages afgravning, opfyldning eller

planering. Dog skal der kunne foretages sådanne jordarbejder,

, som er nødvendige til fornyelse og eventuel udvidelse af amts-

landevejen gennem arealet. Flytning af vejen skal ligesom

nyanlæg kunne foretages under forudsætning af fredningsnævnets

godkendelse.

Den eksisterende kystlinie må ikke reguleres eller
ændres, men nødvendige foranstaltninger til sikring af kysten

skal fremdeles kunne foretages, hvor det hidtil er sket. Sto-
re sten må ikke sprænges, fjernes eller flyttes og der må
ikke foretages ralgravning.

Udnyttelse af det på arealerne forekommende moler

må kun påbegyndes efter at meddelelse med et års varsel om
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den påtænkte gravning er tilstillet fredningsnævnet for
Thisted amtsrådskreds~

II.

Arealerne må ikke beplantes, bortset fra læhegn.

De under landbrugsmæssig dyrkning værende arealer må

dyrkes som hidtil! meh uopdY~kede arealer må ikke opdyrke s ,

e•
pløjes eller gøres til genstand for behandling, hvorved det

vilde dyre- og planteliv kan ændres eller lide skade~ Udnyttel-
se ved græsning k2illfortsat finde sted.

For såvidt angår den del af matr, nr~ 6f, der ligger
øst for amtslandevejen skal det dog være tilladt at foretage

grundforbedring, dræning og opfyldning samt opdyrkning af
enhver art, bortset fra beplantning med træer udover læhegn,

III

Der må ikke foretages bebyggelse på arealerne udover, nødvendig fornyelse og eventuel udvidelse af allerede eksi-

sterende landbrugsbygninger, dog kan fredningsnævnet såfremt
de til "Feggeklitgård" hørende landbrugsbygninger på grund

af brand eller anden ulykke måtte blive ødelagt eller det

af hensyn til gårdens rationelle drift måtte vise sig påkræ-

vet, meddele tilladelse til at bygningerne opføres andet

steds på arealerne4 I så fald skal bygningernes ydre udformning
og placering godkendes af fredningsnævnet forinden byggeriet
påbegyndes.
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Endvidere kan der under forudsætning af fredningsnævnets
forudgående godkendelse foretages opførelse af bygninger og anlæg i

tilknytning til havnen og kroen, f. eks. færgelejer, parke-
ringsplads, campingplads, toiletbygninger eller udvidelser
og ændringer af kroens bygninger, samt på samme vilkår etab-

leret vandværk på matr. nr. 6f Feggeklit.

IV.
På arealerne må ikke midlertidigt eller vedvarende

anbringes boder, skure, master, telte, beboelsesvogne eller

andre skæmmende indretninger.
Ledningsmaster til fremførelse af lavspænding fra

en eventuel transformatorstation placeret i nærheden af en
af de allerede eksisterende bygninger i arealernes nordlige

ende til de enkelte bebyggelser vil kunne etableres efter

forudgående godkendelse af fredningsnævnet.

V.
Der tillægges almenheden ret til ophold og badning

langs kysten, dog at de enkelte lodsejere har ret til at

forbyde sådant ophold og badning indenfor en afstand af

100 m fra deres beboelsesbygninger.

Almenheden skal endvidere have ret til adgang til

vestskræc">"J.tenved "Kong Fegges grav".

Ordensreglement m.v. vedrørende disse bestemmelser
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kml udfærdiges af fred~ingsnævnet efter forhandling med ae
pågældende lodsejere.

VI.
Påtaleretten efter denne servitut tilkommer frednings-

nævnet for Thisted amtsrådskreds, naturfredningsrådet og Dan-
marks naturfredningsforening hver for sig.

Med hensyn til fastsættelsen af erstatningsbeløbenes

størrelse bemærkes, at fredningsnævnet ved beregningen af de
enkelte beløb har givet erstatning også for de dele af area-

lerne der ligger amtsvejen nærmere end 100 m, uanset at dis-

se arealer ikke kan bebygges uden særlig tilladelse i henhold
til naturfredningslovens § 25, stk. 4, idet nævnet ikke har

ment at kunne bortse fra muligheden for opnåelse af tilladelse
til bebyggelse~

Nævnet har ikke givet erstatning for arealer der, er beliggende den for græsvækst blottede strandbred nær-
mere end 100 m, idet muligheden for dispensation fra bestem-

melserne om fobud mod byggeri på disse arealer må anses for

særdeles lille.
Iøvrigt har nævnet for enkelte lodsejeres vedkommende

fundet, at deres arealer er særligt velegnede til udstykning

til sommerhuse, hvorfor der i disse tilfælde er givet forholds-
vis mere i erstatning pr. arealenhed.
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De arealer der fredes er af følgende størrelse:

matr. nr. areal ialt areal, der er areal, der
2 strandfredet skal fredesm

m2 m2
l~ 33.4452 18.6952 14.7500
lE. 2540 880 1660
19, 1.9652 1.0652 9000
2 3.7266 1.5180 2.2086
3.§l 8.9716 5.3400 3.6320

e 312 2780 780 2000

e 5 7.3293 6.0593 1.2700

6.§l 20.3391 5.9191 14.4200
6E. 4701 3500 1200
6g, 1.6980 o 9940
6~ 1.9700 1.2100 7600

6~ 3.9402 o 2.2600

61 8.0320 6.8120 1.2200

6g 2.9377 o 2.9380, 7 1.9220 5320 1.3900

Erstatningen fastsættes herefter således:

• Jakob Pedersen og Inger Marie Pedersen,
Feggek1it, Sejerslev, pr. Nykøbing Mors kr. 15.000
som ejere af matr. nr. 1Q,lc,2,3~ og 3h
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Jens Ingv. Pedersen og Verner Pedersen,
Feggesund, Sejerslev pr. Nykøbing Mors

som ejere af matr. nr. la og 5 kr. 15.000

Aksel Jørgensen og Louise Jørgensen,

Sejerslev pr. Nykøbing Mors

som ejere af matr. nr. 6f " 500

Anna og Peder Kr. Mikkelsen

Sejerslev pr. Nykøbing Mors

som ejere af matr. nr. 6~ " 20.000

Hilmar Bak Dinitzen
Sejerslev pr. Nykøbing Mors

som ejer af matr. nr. 6Q og 6~ " 4.000

, Ole Overgård,
Sejerslev pr. Nykøbing Mors

som ejer af matr. nr. 6g " 3,,000

Jens Brusgaard Poulsen

Sejerslev pr. Nykøbing Mors

som ejer af matr. nr. 7 " 1.500
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Lars Vad Andersen,

Sejerslev pr. Nykøbing Mors

som ejer af matr. nr. 6Q kr. 2.500

Christian Nielsen Madsen Bendsen,

Sejerslev pr. Nykøbing Mors

som ejer af matr. nr. 6~ " 200

Endvidere tilkendes der Jacob Pedersen, Inger Marie

Pedersen, Jens Ingv. Pedersen og Verner Pedersen, alle Feggeklit,
. 4t Sejerslev pr. Nykøbing Mors i erstatning for de forøgede udgifter

til el-forsyning ved at denne kendelse medfører, at der skal ned-
lægges kabler i stedet for anbringelse af master med ledninger,
en erstatning på ca. 22.000 kr., eller det beløb der efter endelig

opgørelse fra Morsø - Elforsyning måtte vise sig at være den ved

denne kendelse forårsagede merudgift til el-forsyning.
For så vidt angår udbetalingen af erstatning til Anna, og p. Kr. Mikkelsen og Hilmar Bak Dinitzen tages der forbehold

om de tinglyste prioritetshaveres godkendelse.

løvrigt er der ikke rejst krav om andel i erstatnings-

beløbene.
Erstatningsbeløbene, - bortset fra erstatningen ved

el-forsyning - , forrentes med 5 % fra denne kendeIses dato.
Erstatningerne udredes af statskassen med 3/4 medens

den sidste fjerdedel udredes af Thisted amtsfond, Thisted Køb-
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" stads kommune og Nykøbing Mors kommune og fordeles i det ind-
byrdes forhold mellem disse i overensstemmelse med reglerne i
naturfredningslovens § 17, stk. l. "

Konklusionen er sålydende:

"De foran ommeldte arealer fredes som fastsat mod betaling
af de ligeledes foran fastsatte erstatninger, der udredes som

-e'J anført. "
e

..

Kendelsen er forelagt Overfredningsnævnet i medfør
af naturfredningslovens § 19, stk. 3, hvorhos den er indanke t
af følgende lodsejere~
l. Kroejer Jacob Pedersen og frk. InGer Marie Pedersen (matr.

nr. Ib m.fl.)
2. Gårdejerne Jens Ingv. Pedersen og Verner Pedersen ( matr.nr.

12:, og 5 )
3. Gårdejer Aksel Jørgensen og fru Louise Jørgensen (matr.nr.6f)
4. Gårdejer Himar Bak Dinitzen (matr.nr. 6~ og 6d ).

Endvidere har Thisted byråd protesteret mod udgifts-
fordelingen.

Overfredningsnævnet har den 25. september 1962 be-
sigtiget de fredede arealer og forhandlet med de ankende og
deres advokat samt andre i sagen interesserede, herunder bl.a.
repræsentanter for Danmarks Naturfredn'ingsforening, Naturfred-
ningsrådet og Thisted amtsråd.

Kroejer Jacob Pedersen og Inger Marie Pedersen har
gentaget deres for fredningsnævnet nedlagte erstatningspåstand
og fremsat begæring om - foruden en udbygning af kroens byg-
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ninger - at måtte placere 2 sommerhuse i den til kroen hørende
have.

Jens Ingv. og Verner Pedersen, der ligeledes har gen-
taget deres erstatningspåstand~ har endvidere påstået ophævelse
af kendeIsens pålæg om l års forudgående varsel til frednings-
myndighederne inden påbegyndelsen af molergravning, subsidiært
varslet nedsat til 1/2 år.

Aksel og Louise Jørgensen har påstået sig tilkendt
højere erstatning.

Også gårdejer Bak Dinitzen fremsatte krav om højere
tt) erstatning, idet han gjorde gældende, at det fredede areal for

hans vedkommende var større end oprindeligt fastsat.
Driftsbestyrer Atzen fra andelsselskabet Morsø Elek-

tricitetsforsyning redegjorde for projektet vedrørende områdets
forsyning med elektricitet.

Thisted byråd havde ingen principiel interesse i fred-
ningen og henstilledo, at staten udredede 9/10 af erstatningen.
Amtsrådets repræsentant sluttede sig hertil., Overfredningsnævnet, som kan tiltræde fredningen, har
herefter opnået mindelig overenskomst med følgende lodsejere:
Erstatningen til Jacob og Inger Marie Pedersen forhøjes til
22.000 kr. og det tillades i den til kroen hørende have - til
sommer- og weekendbrug - at opføre et hus, hvis placering og
udførelse forud skal godkendes af fredningsnævnet. Endvidere er
tilkendegivet, at opførelse af anlæg som benzintank og kiosk i
tilknytning til havnen og kroen er hjemlet i medfør af nævnets
kendelse punkt III, 2. afsnit.

Erstatningen til Jens Ingv. og Verner Pedersen forhøjes
til 18.000 kr. og det foreskrevne varsel vedrørende udnyttelse af
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molerforekomster nedsættes til 1/2 år.

Efter aftalen med de ovennævnte lodsejere skal merud-
~ gifterne ved anvendelse af jordkabel i stedet for højspændingsluft-

ledninger være dem uvedkommende. Ifølge skrivelse af 15. februar
1963 fra Morsø Elektricitetsforsyning andrager disse merudgifter
efter den endelige opgørelse 23.667 kr. 16 øre, hvilket beløb vil
være at godtgøre selskabet.

Aksel og Louise Jørgensens erstatning forhøjes til
1500 kr.

~/Iod Hilmar B.:Dinitzen, hvis erstatning Overfrednings-
,e", nævnet ikke har ment at kunne forhøje, har ingen mindelig ordning

kunnet opnås, hvorfor Overfrodningsnævnet i henhold til naturfred-
ningslovens § 20 har anmodet taksationskommissionen om at fastsæt-
te erstatningen på grundlag af de i kendelsen angivne bestemmelser
samt den ved kendelsens kort fastlagte fredningsgrænse. Ved en den
7. juni 1963 afholdt taksationsforretnirghar kommissionen fastsat
erstatningen til 4.000 kr. svarende til det ham af fredningsnæv-
net tilkendte beløb.

Da Overfredningsnævnet iøvrigt kan tiltræde det i ken-
delsen anførte - herunder også den mellem staten og kommunerne
fastlagte udgiftsfordeling - vil kendelsen være at stadfæste med

'tt de af det foranstående følgende ændringer.
Et kort nr. Th. 108 visende de fredede arealer, ialt

ca. 47 ha, er vedhæftet nærværende kendelse~
T h i b e s t e m m e s:
Don af fredningsnævnet for Thisted amtsrådskreds den

14. august 1962 afsagte kendelse vedrørende fredning af "Fegge-
klit" med omliggende arealer stadfæstes med de af det foranstå-
ende følgende ændringer.

I erstatning udbetales til følgende lodsejere, alle
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boende Sejerslev, pr. Nykøbing Mors:

• Kroejer Jacob Pedersen og frk. Inger Marie Pedersen,
Feggekli t 22.000 k:r".

Gårdejerne Jens Ingv. Pedersen og Verner Pedersen,
Feggekli tgård 18.000-

Gårdejerne Aksel Jørgensen og fru Louise Jørgensen •• 1.500-
Gårdejerno Anna og Peder K.Mikkelsen ••.•..•.•.•.••• 20.000 -
Gårdejer Hilmar Bak Dinitzen •.••••••••••.•••.••..•• 4.000-
Gårdejer Ole Overgaard ............................. 3.000
Husmand Jens Brusgaard Poulsen ••••••.•••.••.•••.••• 1.500-

lell Husmand Lars Vad Andersen ••••••••.••••••.•••..••.•• 2.500-
Arbejdsmand Chr.Nielsen Madsen Bendsen ...•....•••••
alt med renter 5% p.a. fra den 14. august 1962 til

200 -

betaling sker.
Endvidere betales til

Gndelsselskabet Morsø Elektricitetsforsyning,
Nykøbing Mors ••••• • •••• •••• • •••• •• •• •• • • • • • • • • • • • • 23.667,16
med renter 5% p.a. fra den 15. maj 1963 til,

~) betaling sker.
Erstatningsudgiften ialt 96.367 kr. 16 øre med renter

udredes med 3/4 af statskassen og med 1/4 af Thisted amtsfond
og de i amtsrådskredsen beliggende købstadkommuner efter folke-
tal i henhold til den senest offentliggjorte folketælling.

Udskriftens rigtighed
bekræftes;.

fl ,'/ ~/: ./ .~: .( f. (: '-: ! .,.
/ G.Hermann
/ :
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REG. NR . ..!ef'J~ 1ft 62

CITERET FULDT UD I OFN K AF 12/9 1963

År 1962, den 14.august kl. lo holdt frednings-
nævnet for Thisted amtsrådskreds møde på dommerkontoret i
Vestervig.

Til stede var formanden, dommer Bech,Vestervig.

o'

Der foretoges:
fredningssag nr.88/l96l: Fredning af "Feggeklit"

og omliggende arealer.
Formanden bemærkede, at den nedenfor anførte ken-

delse i udkast har været forelagt nævnets øvrige medlemmer,
amtsrådsmelem,gårdejer H.Ovesen Nygaard,Kallerup,pr.Sjørring
og gårdejer H.Brusgaard,Sejerslev,pr.Nykøbing M., og at disse
har erklæret sig enig i kendelsen.

Ingen var tilsagt.
Der afsagdes herefter sålydende

kendelse:

. I

fredningssag 88/1961:
I skrivelse af 18.oktober 1961 fremsendte Danmarks

Naturfredningsforening til fredningsnævnet for Thisted amts-
rådskreds følgende fredningsforslag:

Danmarks Naturfredningsforening skal herved anmode
om, at der rejses fredningssag for den nordlige tange på Mors,
d.v.s. bakken Feggeklit og de tilgrænsende lave partier,som
nærmere angivet på vedlagte udsnit af målebordsblad,omfatten-
de mtr.nr.l~,5,1~,1~,2,3~ og 3b Feggeklit,Sejerslev sogn til-
hørende henholdsvis Jens Ingv. og Verner Pedersen samt Jacob
og Inger Marie Pedersen.

'Fredningen begrundes med ønsket om,at bevare dette
områdes egenartede landskabelige karakter, dets særprægede
vilde vegetation og dets ejendommelige dannelsesmåde.

Tangen9 der som et næb fra Uors rager ud i Limfjor-
den, er ubebygget? bortset fra et par gårde og enkelte huse
v8d Færgelejet længst mod nord, og virker i landskabelig hen-
seende øde og isoleret, men fra Feggeklits top 78m o.h. er
der en vid og storslået udsigt over det nordlige Mors samt
Thy, Hanherred, Livø, Fur, SalliJ:1gog Him...'U.erland.

Det meste af den nordlige tange og Feggeklitplateauet
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02836.00

Dispensationer i perioden: 04-12-1990 - 20-12-2006
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amts nordlige fredningskreds.

Den 4. december 1990 holdt fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fred-
ningskreds møde på dommerkontoret i Nykøbing Mors .• Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors.

Der foretoges:

Sag nr. F 111/90

Ansøgning om dispensation til opførelse af tilbygning til Feggesund Kro,
beliggende på matr. nr. 2, Feggeklit, i henhold til naturfredningslovens
§ 46, stk. 1 og § 34 (OFNK af 12. september 1963 ve~rørende fredning af
Feggeklit og omliggende arealer).

Der fremlagdes:, 1. Skrivelse af 27. november 1990 fra Morsø kommune, teknisk forvaltning,
med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Erik Saug-
bjerg, Skive, og det kommunalvalgte medlem Hedvig Nørgaard, Redsted, med-
delte fredningsnævnet enstemmigt dispensation i henhold til naturfred-
ningslovens § 46, stk. log § 34 til opførelse af den ansøgte veranda.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dato.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for Overfred-
ningsnævnet, Sekretariatet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af bl.a. den,

a..et SY\)) ~ \ l \ I~ -Da lC3
j



der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

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

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage i-
værksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af 0-

verfredningsnævnet.

Sagen sluttet.

Mødet hævet.

':~I
Knud S. lund.

IJdcluiftens rigtighed bG!\rD;~:J;:;
Frednin(Jsnævn0t for Viborg amis
nordlige frednings!,reds, den O 5. C:'~ 1 g 9 O

,tY



Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amts nordlige fredningskreds.

Den 23. april 1991 holdt fredningsnævnet for Viborg amts nordli-
ge fredningskreds møde på dommerkontoret i Nykøbing Mors.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors.,
Der foretages:

Sag nr. F 25/91
jf. F 111/90

Ansøgning om dispensation til opførelse af tilbygning til
Feggesund Kro beliggende på matr. nr 2, Feggeklit. i henhold til
naturfredningslovens § 46, stk. log § 34 (OFNK af 12. september
1963 vedrørende fredning af Feggeklit og omliggende arealer). Jf.
F 111/90.

• Der fremlagdes:

i. Skrivelse af 16.

e ning, med bilag.
april 1991 fra Morsø kommune, teknisk forvalt-

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsråds valgte medlem Erik
Saugbjerg, Skive, og det kommunalvalgte medlem Hedvig Nørgaard,
Redsted, meddelte fredningsnævnet enstemmigt tilladelse i henhold
til naturfredningslovens § 46, stk. log § 34 til opførelse af
tilbygningen som nu ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år

el 'PtclSr01e:;",\\\\,~-oo\o
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fra dato.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 og § 34, stk. 2
indbringes for Overfredningsnævnet, Sekretariatet, Slotsmarken
15, 2970 Hørsholm, af bl.a. den, der har begæret fredningsnæv-
nets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af overfredningsnævnet.

Sagen sluttet.

Mødet hævet.

0ds!(riHens rigtighed bekræftes .
Fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige fredningskreds, den 2 5. APR.1991



Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt.

Den 4. januar 1995 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på
dommerkontoret i Thisted.

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

I~ )..II. Der foretoges:

Sag nr. VaF 34/94

Ansøgning om tilladelse til ombygning af stald til
og garage på matr. nr. 2 Feggeklit, Sejerslev,
O.F.N.K. af 12. september 1963 vedrørende fredning
og omliggende arealer.

bolig, kiosk
omfattet af

af Feggeklit

Der fremlagdes:

1. Kopi af skrivelse af 30. november 1994 fra Viborg amt, Natur-
forvaltningskontoret, til lodsejeren, med bilag.

2. Skrivelse af 8. december 1994 fra Morsø kommune, Teknisk for-
valtning, med bilag.

Sagen har telefonisk været drøftet med det amtsrådsvalgte medlem
Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og det kommunalvalgte medlem Jens Pe-
ter Zacho, Flade.

Fredningsnævnet meddelte enstemmigt tilladelse i henhold til
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til den ansøgte ombygning.

r~("( C /'
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år ef-
ter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på
hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslavens kapitel 12 indbrin-
ges for Naturklagenævnet af blandt andet den, der har begæret
fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Ny-
gade 6, 7900 Nykøbing Mors, der sørger for videresendeIse af kla-
gen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

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

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

Knud S. Lund,
formand.

Uds~{rificnsr:~~:g~l~dbc;kr~'ites.
Fædnlngsnosvilst for Viborg amt, den



Modtaget!
Skov-og Naturstvrelsen

1 j:; D·r.r i'::\Qllf -.J ... 'V. Iv'"-X Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt.

Den 2. december 1994 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på
nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og det amts-
rådsvalgte medlem Aage Koch-Jensen, Tindbæk.

Der foretages:

Sag nr. VaF 26/94

Ansøgning om tilladelse til opstilling af mobil pølsevogn på par-
keringsarealet ved Feggesundoverfarten på Mors. (Umatrikuleret
vejareal).

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 3. oktober 1994 fra Morsø kommune, udvalget for
teknik og miljø, med bilag.

2. Skrivelse af 10. oktober 1994 fra Danmarks Naturfredningsfor-
ening, lokalkomiteen for Mors.

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Mors, mød-
te Helge Jørgensen og Ib Knudsen.

Af O.F.N.K. af 12. september 1963 fremgår bl.a. af fredningsbe-
stemmelserne, at der på arealerne midlertidigt eller vedvarende
ikke må anbringes boder, skure, telte, beboelsesvogne eller an-
dre skæmmende indretninger.

Der foretages besigtigelse.

Miljøministeriet
akov- og Naturstyreisen

J.nr. SN \ 'l \\/ \?:; - 00 \ O )3li
Akt. nr. Q



Ib Knudsen udtalte, at foreningen vil protestere mod den ansøgte
oPstilling af pølsevogn, idet det vil skæmme landskabet.

Sagen har efterfølgende været drøftet med det kommunalvalgte med-
lem Jens Peter Zacho, Flade.

Nævnet besluttede at udsætte sagen til efter Viborg amt som zone-
myndighed har behandlet den.

Mødet hævet.

tt Af Knud S. Lund,
/f; formand.

1 4 DEC.1994C~I/-/t!;.V<,/ L
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Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet

for Viborg amt.

Den 17. maj 1995 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde i Fla-
de.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og
merne, amtsrådsvalgte medlem Aage Koch-Jensen, Tindbæk,
kommunalvalgte medlem Jens Peter Zacho, Flade.

medlem-
ag det
(

Der foretages:

Sag nr. VaF 26/94

Ansøgning om tilladelse til opstilling af mobil pølsevogn på par-
keringsarealet ved Feggesundoverfarten på Mors. (Umatrikuleret
vejareal).

Der fremlagdes:

3. Skrivelse af 19. december 1994 fra Viborg amt, Naturforvalt-
ningskontoret, med bilag.

For Viborg amt, Naturforvaltningskontoret, mødte Ebbe Vang-Peder-~
sen.

For Morsø kommune, Teknisk forvaltning, mødte Peter Larsen.

Ebbe Vang-Pedersen oplyste, at skrivelse af 19. december 1994
skal opfattes således, at amtet som lodsejer ikke vil give til-
ladelse til opstillingen af pølsevognen ved Feggesund.

Det konstaterede s herefter, at nævnets behandling af sagen er
ufornøden.



I~ Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 23. august 1996 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejndom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og medlemmerne, amtsrådsvalgte medlem
Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og det kommunalvalgte medlem, Jens Peter Zacho, Flade.

Der foretoges:

• Sag nr. VaF 34/96

Ansøgning om tilladelse til terrænændring, beplantning, indhegning og opstilling af skurvogn
på matr. nr. 6 g Feggeklit, Sejerslev, omfattet af O.F.N.K. af 12. september 1963 vedrørende
fredning af Feggeklit.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 18. juli 1996 fra Viborg amt, med deri nævnte bilag.

Lodsejeren Arne Pedersen var mødt.

For Viborg amt mødte Per Egge Rasmussen.

For Danmarks Naturfredningsforening ,lokalkomiteen, mødte Carl Nørgaard og Ib Knudsen.

• Der foretoges besigtigelse .

Det konstateredes, at der på ejendommen er foretaget en del foranstaltninger i strid med fredningen.

Vedrørende fredningsservituttens I:

Der er foretaget terrænændringer i ikke ubetydeligt omfang, idet der er anvendt adskillige læs
muslingeskaller til befæstning af markvejen i de to lavninger, som nu for en del søges uddybet.
Muslingeskalleme er spredt langt vest for selve markvejen ved den ene fordybning. Herudover er et
nyt spor/markvej parallelt med fornævnte men længere mod vest ligeledes i lavningerne fyldt op med
muslingeskaller.

Vedrørende fredningsservituttens II:

Næsten hele ejendommen er beplantet. Ifølge Arne Pedersen drejer det sig om 1 ha nobilis gran, 1 ha
bjergfyr, 1 ha buksbom og 1/4 ha christtorn. Ejendommen var gennem mange år bortforpagtet af
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ham og medejeren Aage Brusgaard, men i 1992 besluttede de i stedet at forsøge at anvende
ejendommen til pyntegrønt produktion, hvorfor de beplantede ejendommen med de foranførte arter i
1993.

Vedrørende fredningsservituttens IV:

Der er i "hakket" i det nordvestlige hjørne af ejendommen placeret en skurvogn med hjulene
nedgravet, således at placeringen er ikke blot midlertidig. Der er foretaget indhegning af en del af
arealet med et kraftigt fårehegn i op til 150 til 170 cm's højde over terræn. Hegnet er monteret på
cementstolper og oversavede telefonpæle af mere end 2 m' s højde, ligesom der ind til indhegningen
er kraftige metallåger i højde mindst som selve hegnet.

Der er i den sydlige del af ejendommen opført et skur til læ for de rar, der afgrænser denne del af
ejendommen.

Arne Pedersen har oplyst, at de to ejere oprindeligt passede beplantningen i fællesskab; men da de
ikke kunne blive enige om pasningsformen delte de planterne mellem sig i rækker. Mødte passer
herefter sine planter med sprøjtning mod ukrudt, medens Aage Brusgaard renser maskinelt mellem
buksbom og christtorn. Aage Brusgaards nobilis er indhegnet med fornævnte hegn, idet han søger
at bekæmpe ukrudt med får og gæs. Skuret nævnt under II tilhører i den forbindelse Aage
Brusgaard. Aage Brusgaards bjergfyr blev for dårlige, hvorfor han besluttede at fjerne dem og så
kom i arealet. Arne Pedersen anfører, at han inklusive sin egen arbejdskraft har investeret
100.000,00-150.000,00 kr i beplantningen, og det vil være katastrofalt for ham at skulle fjerne hele
beplantningen.

Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomitemedlemmerne, har fremlagt et notat af 15. august
1996 vedrørende sagen.

Fredningsnævnet skal udtale: alle de foran under I til IV anførte forhold er utvivlsomt i strid med
fredningen. Almindelige landbrugshegn, herunder f'arehegn, op til 1 m' s højde kan utvivlsomt
etableres; men hegnet i den udformning det har må utvivlsomt betegnes som en skæmmende
indretning.

Ved fredningsnævnet s efterfølgende afgørelse må det spille en ikke ubetydelig rolle, at den ene
lodsejer er medlem af naturklagenævnet og såfremt han havde været eneejer ville fredningsnævnet
have anset enhver dispensation i forbindelse med overtrædelserne af fredningsbestemmelserne som
umulig.

Fredningsnævnet finder, at det er acceptabelt, at der er anvendt muslingeskaller til befæstning af
markvejen i den østlige del af ejendommen. De øvrige muslingeskaller uden for vejen og på det
vestlige vejspor skal fjernes.
I fredningkendelse er anført vedrørende bl.a. den heromhandlede ejendom: "Forslaget om inddragelse
af disse arealer skyldes et ønske om at sikre de landskabelige skønheder ved udkørslen til Feggeklit."



De plantede træer vil ved opvæksten ændre karakteren af ejendommen totalt, dette gælder først og
fremmest nåletræerne , der er placeret på langt den største og vestligste del af ejendommen, medens
buksbom og christtorn er placeret i det østlige "hak" på ejendommen øst for højspændingsledning og
markvej indtegnet på fredningskortet. Buksbom og christtorn er placeret op ad et læhegn og det
findes forsvarligt at dispensere fra fredningen til disse beplantninger øst for markvejen, således at
disse beplantninger må blive stående indtil afdriftsalder, dog senest til år 2010. Gran og fyr skal
fjernes inden l. maj 1997.

Skurvognen skal fjernes inden samme frist.

Det samme gælder hegnet idet dog bemærkes, at fredningsnævnet hverken kan eller vil modsætte sig
et normalt landbrugshegn af ikke over l m' s højde. Fåreskuret er også placeret i strid med
fredningen. Nævnet kunne have ønsket en mere diskret placering og udformning; men vil efter
omstændighederne ikke kræve skuret mindsket eller flyttet. Såfremt fareholdet på parcellen ophører,
skal skuret fjernes inden l år efter dette.

Nærværende sag er startet med baggrund i den ene lodsejers ønske om uddybning af lavninger med
henblik på farevanding. Når lovlige forhold i overensstemmelse med foranstående er etableret vil
fredningsnævnet tage stilling til uddybningen. Forinden stillingtagen til dette ønskes også en
udtalelse fra amtet om muligheden for at få vand ved en uddybning.

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

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

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

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

Sagen sluttet.
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NATURKLAGENÆVNET

25. november 1996
J.nr.: 151/760-0005
mim

Afgørelse
i sagen om dispensation fra fredningen af Feggeklit i Morsø Kommune

Fredningsnævnet for Viborg Amt har den 9. september 1996 truffet afgø-
relse om en række lovliggørende dispensationer fra fredningen af Fegge-

• klit vedrørende ejendommen matr.nr. 6g Feggeklit, Sejerslev. Frednings-
1

nævnets afgørelse er for så vidt angår de dispensationer, der ikke er
meddelt, påklaget til Naturklagenævnet af ejendommens ejere, Arne H. Pe-
dersen og Aage Brusgaard.

Fredningen

Overfredningsnævnet traf i 1963 afgørelse om fredning af Feggeklit og
omliggende arealer.

Fredningen af selve Feggeklit var begrundet i ønsket om at bevare områ-
dets egenartede landskabelige karakter, dets særprægede vilde vegetation
og dets ejendommelige dannelsesområde. Under fredningssagen besluttedes

.. det at inddrage arealerne ved udkørslen til Feggeklit, herunder den i
denne sag omhandlede ejendom, med henblik på "at sikre de landskabelige
skønheder ved udkørslen til Feggeklit".

Fredningskendelsen bestemmer i punkt I, at arealerne skal bevares i de-
res nuværende tilstand, og at der ikke må foretages afgravning, opfyld-
ning eller planering (terrænregulering) . Ligeledes må den eksisterende
kystlinie ikke reguleres eller ændres. Store sten må ikke fjernes eller
flyttes.

I punkt II er det fastsat, at arealerne ikke må beplantes bortset fra
læhegn. De arealer, der på tidspunktet for fredningen var uopdyrkede, må
ikke opdyrkes, pløjes eller gøres til genstand for behandling, hvorved
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• det vilde dyre- og planteliv kan ændres eller lide skade. Udnyttelse ved
græsning kan dog fortsat finde sted.

KendeIsens punkt III indeholder et generelt forbud mod bebyggelse, mens
punkt IV indeholder et forbud mod midlertidig og permanent anbringelse
af boder, skure, master, telte, beboelsesvogne eller andre skæmmende
indretninger.

Sagens baggrund

•
Det fremgår af sagen, at de nuværende ejere har ejet ejendommen siden
1976, og at arealet indtil 1992 har været lejet ud til lokale landmænd,
der har anvendt det til dyrkning af almindelige landbrugsafgrøder, ho-
vedsageligt raps og rug.

Ejerne fremsendte den 4. juli 1996 en forespørgsel til Viborg Amt i for-
bindelse med et ønske om at udgrave nogle lavninger, der tidligere havde
været anvendt til grusgravning. Lavningerne ønskedes udgravet med ca. 30
cm for at sikre, at lavningerne kunne være vandfyldte hele året til glæ-
de for de får og gæs, der findes i området.

Viborg Amt besigtigede området og fremsendte herefter sagen til fred-
ningsnævnet, idet det var amtets opfattelse, at ejendommen 3 år tidlige-
re var blevet tilplantet i strid med fredningskendelsen. Der søgtes på
vegne af ejerne om dispensation til den foretagne beplantning med træer
til produktion af pyntegrønt, til indhegning og til opstilling af en

• skurvogn. Amtet oplyste, at de nødvendige tilladelser efter planloven
til søerne ville blive meddelt, såfremt fredningsnævnet ville meddele
dispensation fra fredningsbestemmelserne, mens der næppe ville kunne
forventes tilladelse efter planloven til skurvognen.

Sagens genstand

Fredningsnævnet har fundet, at følgende forhold utvivlsomt er i strid
med fredningen:
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• Vedr. fredningens punkt I:

Der er foretaget betydelige terrænændringer, idet der er anvendt adskil-
lige læs muslingeskaller til befæstning af eksisterende markvej i ejen-
dommens østlige del. Der er endvidere spredt muslingeskaller ved siden
af selve vejen. Desuden er et nyt spor/markvej parallelt med det før-
nævnte, men længere mod vest, fyldt op med muslingeskaller.

Vedr. frectningens punkt II:

•
Næsten hele ejendommen er beplantet, fordelt på 1 ha nobilis gran, 1 ha
bjergfyr, 1 ha buksbom og 1/4 ha christtorn. Beplantningen er foretaget
i 1993.

Vedr. frectningens punkt IV:

Der er i ejendommens nordvestlige hjørne placeret en skurvogn med hjule-
ne nedgravet. En del af arealet er indhegnet med et kraftigt fårehegn i
op til 150-170 cm's højde over terræn. Hegnet er monteret på cementstol-
per og oversavede telefonpæle af mere end 2 m's højde. Ved indgangen er
anbragt kraftige metallåger. I ejendommens sydlige del er der placeret
et læskur til får, der afgræsser denne del af ejendommen.

Frectningsnævnets afgørelse:• Fredningsnævnet har meddelt dispensation til bibeholdelse af beplantnin-
gerne med buksbom og christtorn, der er placeret i ejendommens østlige

.side op ad et læhegn og øst for en højspændingsledning og en markvej.
Beplantningerne er tilladt bevaret indtil afdriftsalder, dog senest til
år 2010. Også fåreskuret er tilladt bevaret.

Der er ligeledes meddelt dispensation til befæstningen af markvejen i
ejendommens østlige del med muslingeskaller. Derimod er muslingeskaller-
ne uden for vejen og på det vestlige vejspor påbudt fjernet.

Fredningsnævnet har afslået at dispensere til bibeholdelse af skurvog-
nen, fårehegnet og beplantningerne med nåletræer på ejendommens vestlige
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"• og langt største del. Fredningsnævnet har herved lagt vægt på, at fred-
ningen af det omhandlede og lignende arealer "skyldes et ønske om at
sikre de landskabelige skønheder ved udkørslen til Feggeklit." Fred-
ningsnævnet har i forbindelse med fårehegnet. der betegnes som en skæm-
mende indretning, samtidig udtalt, at nævnet hverken kan eller vil mod-
sætte sig etableringen af et normalt landbrugshegn i op til l m's højde.

Endelig har fredningsnævnet tilkendegivet, at spørgsmålet om udgravnin-
gen af lavningerne, som oprindeligt startede sagen, vil blive behandlet,
når forholdene på ejendommen er lovliggjort.

•
Fredningsnævnets forhandlingsprotokol (hvori afgørelsen er indeholdt)
indeholder en passus om, at "det ved fredningsnævnet s afgørelse må spil-
le en ikke ubetydelig rolle, at den ene lodsejer er medlem af Naturkla-
genævnet, og såfremt han havde været eneejer ville fredningsnævnet have
anset enhver dispensation i forbindelse med overtrædelserne af fred-
ningsbestemmelserne som umulig."

Klagen

Til støtte for klagen over fredningsnævnets (delvise) afslag på lovlig-
gørende dispensation har ejerne anført, at de ikke var klar over, at be-
plantningen mv. var i strid med fredningen af Feggeklit og omliggende
arealer, samt at såvel træer som skurvogn ikke tidligere har været på-
talt. Det bemærkes herved, at der næppe ville være søgt om udgravning i
juli 1996 med efterfølgende besigtigelse, hvis ejerne havde vidst, at
ejendommen var beplantet mv. i strid med fredningen.

Det anføres endvidere, at arealet er uden fredningsmæssig værdi, da der
henover ejendommen står 5 højspændingsmaster med en højde på 10 m., og
da der på en nærliggende ejendom i øvrigt er dispenseret fra fredningen
til såvel sommerhusbebyggelse som ralgravning.

Det bestrides, at beplantningen mv. kan forstyrre udsynet til Feggeklit,
idet der mellem Feggeklit og ejendommen er bygninger og 3-4 m høje træ-
er. Det fremhæves også, at beplantningerne har tiltrukket et righoldigt
dyreliv samt mange besøgende.
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" I øvrigt gøres det gældende, at dyrkning af pyntegrønt ikke var kendt,
da fredningen gennemførtes i 1963, og at forbudet mod beplantning derfor
må angå gavntræer. Det fremhæves også, at etablering af læhegn er til-
ladt. Det bemærkes desuden, at Morsø Kommune, forinden beplantningen
blev etableret, oplyste, at de sorter, der er anvendt, måtte betragtes
som landbrugsafgrøder.

Opstillingen af dyrehegnet er begrundet i, at den ene ejer, Aage Brus-
gaard, ikke ønskede at sprøjte og gøde sit areal, men derimod ville dyr-
ke økologisk ved at lade får og gæs holde området rent.

Sammenfattende er ejerne af den opfattelse, at den etablerede beplant-
ning mv. ikke er i strid med fredningen. Såfremt Naturklagenævnet imid-
lertid måtte nå det modsatte resultat ønskes der meddelt dispensation
til bibeholdelse af nåletræerne frem til år 2010 eller så længe der er
højspændingsmaster på ejendommen. Det foreslås, at der eventuelt kan
stilles vilkår om etablering af et beplantningsbælte omkring arealet.
Ejerne kan desuden acceptere et hegn med en maksimal højde på 1,6 m, li-
gesom ejerne erklærer sig villige til at flytte skurvognen et par meter
op mod Kraghøj Skov, hvor træerne er 3-4 m høje. Ejerne finder herudover
ikke, at muslingeskallerne kan forstyrre udsigten og gør desuden gælden-
de, at den vestlige markvej er noteret på et kort over ejendommen og
derfor ikke kan kræves fjernet.

Endelig påpeger ejerne, at sagen synes at have et politisk islæt, og at
det ikke bør komme Arne H. Pedersen til skade, at Aage Brusgaard er po-
litiker.

Afgørelse

I sagens behandling, herunder besigtigelse på stedet og møde med sagens
parter, har deltaget 8 af Naturklagenævnets 10 medlemmer.

Naturklagenævnet finder, at sagen bør bedømmes fuldstændig uafhængigt af
den ene ejers stilling (siden 1. juli 1996) som medlem af Naturklagenæv-
net og tager derfor afstand fra fredningsnævnets udtalelse herom.

Naturklagenævnet kan i øvrigt tiltræde fredningsnævnets vurdering af, at
beplantningen, terrænændringerne med muslingeskaller, skurvognen og

.1
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.' læskuret samt fårehegnet er etableret i strid med fredningsbestemmelser-
ne på ejendommen. For så vidt angår muslingeskallerne på selve markvejen
i ejendommens østlige del bemærkes dog, at der findes at være tale om
almindelig vedligeholdelse, som ikke kræver dispensation fra frednings-
bestemmelserne.

Med hensyn til dispensationsspørgsmålet bemærkes først, at der efter det
oplyste, herunder om telefonisk kontakt mellem den ene lodsejer og Morsø
Kommune, ikke kan lægges vægt på, at ejerne var af den opfattelse, at
tilplantningen ikke var i strid med fredningen.

Uanset om tilplantningen med nåletræer mv. isoleret set kan siges at ha-
ve en naturforbedrende funktion, finder Naturklagenævnet ikke, at der
over for formålet med at inddrage det omhandlede areal under frednings-
bestemmelserne, herunder beplantningsforbudet - og de almene hensyn det
hviler på - bør gives dispensation i videre omfang end sket ved fred-
ningsnævnets afgørelse.

Idet Naturklagenævnet endvidere er enig i fredningsnævnet s afslag på
dispensation til bibeholdelse af skurvognen og fårehegnet samt til op-
fyldning med muslingeskaller uden for markvejen på ejendommens østlige
del og på det vestlige vej spor, stadfæstes i det hele fredningsnævnets
afgørelse, dog således at fristen for lovliggørelse af forholdene på
ejendommen fastsættes til den 1. maj 1997.

Naturklagenævnets afgørelse er enstemmig.

Lars Busck
Naturklagenævnets formand

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 17. marts 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 Kaj Rasmussen, Sejerslev.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 3/2000

Skrive!se fra Viborg amt vedrørende beplantning på matr. nr. 6 g Feggeklit, Sejenlev, som
blev påbudt fjernet inden 15.januar 2000.
Ejerne betragter den tilbageblevne beplantning, bestående af 2x7 rækker nobilis som læhegn.
O.F.N.K. af 12.09.1963 vedrørende fredning af Feggeklit.

Der fremlagdes:

l. Brev af21. januar 2000 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.
2. Brev af27. januar 2000 fra Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen.
3. Brev af ll. februar 2000 fra Aage Brusgaard, med bilag.

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Mors, mødte Karl Nørgaard.

For Viborg amt mødte Ebbe Vang-Pedersen.

Lodsejerne Arne H. Pedersen og Aage Brusgaard var mødt.

e Formanden gennemgik sagen i fornødent omfang.

Lodsejeren foreviste området og anførte, at siden Naturklagenævnets kendelse er alt fjernet med
undtagelse af 2 x 7 rækker med hvidgran.

Ifølge svar fra landbrugsministeren kan hvidgran anvendes til læ.

Det eneste der nu er ulovligt er, at der ikke er 50 m mellem læhegnene.

Såfremt nævnet er af den opfattelse, at hegnene skal fjernes, ønskes tilladelse til, at dette ikke skal
ske før 2010.

Fredningsnævnet konstaterede herefter, at Naturklagenævnets afgørelse af 25. november 1996
indebærer krav om total fjernelse af samtlige de omhandlede nåletræer.



Den af Naturklagenævnet trufne afgørelse har retskraft således at fredningsnævnet ikke på ny er
berettiget til at tage stilling til sagen, der herefter afvises.

Sagen sluttet på ny.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

2 C ~~~S,::~J
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~CANNET
Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet

for Viborg amt

Den 17. august 2001 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 Kaj Rasmussen, Sejerslev.

Der foretoges:

Sag Dr. VaF 24/2001

e Ansøgning om tilladelse til opførelse af tilbygning af Z ferielejligheder samt overdækning til
bilparkering på matr. nr.2m, m.fl., Feggeklit, Sejerslev.

Der fremlagdes:

1. Brev af2. juli 2001 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

Lodsejeren var mødt.

For Viborg amt mødte Michael Dickenson.

For Morsø kommune mødte Søren Larsen.

For Danmarks Naturfredningsforening, lo~omiteen for Mors, mødte Karl Nørgaard.

eDer foretoges besigtigelse.

Ingen havde bemærkninger til projektet.

Fredningsnævnet godkendte herefter det fremsendte projekt.

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.

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

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sør-
ger 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 klageftisten. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Frednfngsnævnet for Viborg amt, den

e 10 AUG. 200t
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 3. oktober 2005 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft,
Redsted, og det kommunalbestyrelsesvalgte medlem Kaj Rasmussen, Sejerslev.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 28/2005• Ansøgning om tilladelse til opførelse af nyt maskinhus på matr. nr. 6a Feggeklit, Sejerslev,
omfattet af Feggeklit fredningen.

Der fremlagdes:

1. Brev af30.6.2005 fra Morsø kommune, Teknisk Forvaltning, med bilag.

For Morsø kommune mødte Per H. Larsen.

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen, mødte Carl Nørgaard.

Lodsejerens samleverske blev antruffet og hun foreviste stedet, hvor laden skal opføres.

Fredningsnævnet gav dispensation til opførelse af laden i materialer og med placering 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.

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

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.

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage .

•

http://www.nkn.dk.


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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klage fristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.
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• Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 20. dec. 2006 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

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

Der foretoges:

Sag nr. VaF 43/2006

• Ansøgning om etablering af læhegn på matr.nr. 2a, Feggeklit, Sejerslev .
Indenfor Feggeklit fredningen. -

Der fremlagdes:
Div. bilag

Formanden bemærkede, at læhegn ifølge fredningen er tilladt for at varetage landbrugsmæssige
interesser.
Et trerækket læhegn varetager i dagens landbrug alene sædvanlige landbrugsmæssige interesser.
Tilladelse til plantningen skønnes herefter i relation til fredningen ikke nødvendig, hvorfor sagen
sluttes.

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

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.

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.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud~
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.e
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Fredningsnævnet for Nordjylland,

Nordlig del,

Telefon 9968 8461 / 9968 8568,

Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Morsø Kommune

                                                                            Den 23. februar 2016

Vedr. FN-NJN 14/2015: Rydning af vestskrænt samt etablering af nye

adgangsforhold i form af ny trappe og opførelse af udsigtsportal m.v.

ved Fegge Klit.

Fredningsnævnet har den 29. februar 2015 og senere modtaget ansøgning fra

Morsø Kommune om tilladelse til at foretage rydning af vestskrænten på

Fegge Klit, at opsætte to bordebænkesæt ved Kong Fegges Sten, udskifte

trappen op til stenen, foretage opbygning af repos på trappen, foretage ænd-

ring ved kildefremspring samt udbedre parkeringsforholdene ved skræntfo-

den.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dis-

pensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fred-

ningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Arealerne ved Fegge Klit er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af

12. september 1963, der er en tilstandsfredning, som har til formål at sikre

de landskabelige, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier

samt med bestemmelser om, at der der ikke må foretages afgravning, opfyld-

ning eller planering. Herudover må der ikke anbringes boder, skure, master,

telte, beboelsesvogne eller andre skæmmende indretninger og almenheden er

tillagt ret til adgang til "Kong Fegges Grav".

Det fremgår af Morsø Kommunes supplerende bemærkninger blandt andet i

mail af 5. oktober 2015, at der ved vejkanten ved trappefoden ønskes etable-

ret forbedrede parkeringsforhold ved et vigespor på 4,5 meter fra asfaltkan-

ten til skråningskant samt opsat et indformationsskilt. Ved foden af trappen,

hvor trykvand løber ud af klinten gennem et jernrør, ønskes opsat en vand-

trugsskupltur med et hestehoved til udløb af vandet. Herudover ønskes etab-

leret en ny trappe op til "Kong Fegges Grav"-stenen bestående af beton i

runde dæksler, der slynger sig op ad Fegge Klit samme sted som den eksi-

sterende trappe. Nord for trappen, ca. midt i slugten, ønskes opsat en rund-

kreds af stammer omkring et bålsted. Øst for trappen, på det højeste sted

ønskes opsat en "Gateway til fortiden", hvor historien, naturen, geologien og

udsigten formidles gennem QR-koder og tegn i en portal på 3x3 meter op-

ført i cortenstål og omkranset af trådhegn. Portalen vil ikke blive synlig fra

vejen. Endelig ønskes på trappens repos opsat to bordebænkesæt udført i

azobe. På marken, hvor portalen ønskes opsat, vil der blive etableret et Po-

da- og trådhegn, som hindrer de besøgende i at bevæge sig derfra ud på mar-

ken og ud langs skrænterne.

Sagens behandling
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Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 10.

februar 2016. I besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dom-

mer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem Tage Leegaard og det

kommunalt udpegede medlem Viggo Vangsgaard. For Morsø Kommune

mødte Anja Sørensen sammen med arkitekt Steen Folmer; for Danmarks

Naturfredningsforening og Dansk Botanisk Forening mødte Jørgen Rasmus-

sen.

Anja Sørensen oplyste, at der er foretaget rydning på klintens vestside, da

Morsø Kommune havde vurderet, at en rydning ikke krævede fredningsnæv-

nets tilladelse.

Morsø Kommune har indgivet ansøgning om dispensation fra strandbeskyt-

telseslinjen, men afgørelse herom er endnu ikke truffet. Endelig oplystes det,

at ejeren af arealerne er indforstået med projektet.

Naturstyrelsen, Naturforvaltning, har den 4. februar 2016 oplyst, at arealerne

er beliggende i Natura 2000-område nr. 16, Løgstør Bredning, Vejlerne og

Bulbjerg. På skrænten findes naturtyperne surt overdrev og kalkoverdrev.

Morsø Kommune bør oplyse, hvorvidt udpegningsgrundlaget eller målsæt-

ning påvirkes negativt samt redegøre for om bilag IV-arter påvirkes.

Danmarks Naturfredningsforening udtalte under besigtigelsen, at der ikke er

indvendinger mod projektet, der i formidlingsmæssig sammenhæng vil  få

stor betydning, herunder for skoleklasser.

Morsø Kommune har i en mail af 17. februar 2016 blandt andet oplyst, at

Fegge Klit ligger i Natura 2000 område nr. 16: Løgstør Bredning, Vejlerne

og Bulbjerg. Det pågældende område er registreret som surt overdrev

(habitattypenr. 6230). Vigepladsen og udsigtsportalen anlægges uden for be-

skyttet naturområde. Trappen, bordbænke-sæt og drikketrug anlægges i

slugten. Trappen etableres nogenlunde i den nuværende trappes forløb,

bord-bænkesæt og drikketrug med vandingsskulptur opsættes, hvor der tidli-

gere har været hhv. bænke og drikketrug. Slugten vurderes ikke at være yng-

lested for sjældne arter, som kan blive væsentligt forstyrrede af de anlægsar-

bejder der vil finde sted. Opsætning af bord-bænkesæt og trappe vurderes li-

geledes ikke at ville kunne medføre en tilstandsændring i området, idet ar-

bejdet kun vil stå på i en begrænset periode, og der ikke vil blive foretaget

jordbearbejdning af væsentlig betydning.

Det ansøgte vurderes således ikke at indebære en trussel for de arter og na-

turtyper, der danner udpegningsgrundlag for Natura 2000 området. Ligele-

des vurderes det, at det ansøgte ikke indebærer risiko for tilstandsforringel-

ser i Natura 2000 området. Der er ikke registreret bilag IV arter i området.

Det er Morsø Kommunes vurdering, at arbejdets omfang er af så begrænset

karakter, at det ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af plantear-

ter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter der fremgår af habitatdi-

rektivets bilag IV.

Fredningsnævnets afgørelse
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Fredning af arealer ved Fegge Klit indebærer, 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, herunder udtalelsen af 17.
februar 2016 fra Morsø Kommune, til grund, at en dispensation ikke er i
strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, eller 3.

På det foreliggende grundlag lægger fredningsnævnet endvidere til grund, at
projektet ikke vil stride mod fredningens formål. Projektet vil derimod
forskønne adgangsforholdene til "Kong Fegges Grav" og vil sikre en bedre
formidling af områdets særegne karakter. Nævnet kan derfor meddele
dispensation til det ansøgte.

Klagevejledning

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

• Adressaten for afgørelsen,

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

• offentlige myndigheder,

• en berørt nationalparkfond,

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,

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

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører
sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en
klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i
forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først,
når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
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Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.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 Natur- og
Miljøklagenævnets 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 Natur-
og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet 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 klager i øvrigt trækker sin klage
tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Natur- og Miljøklagenævnet 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. Viggo Vangsgaard,

3. Naturstyrelsen, København,

4. Morsø Kommune, sagsnr. 773-2015-6499,

5. Danmarks Naturfredningsforening, København,

6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Mette Jensen,

7. Dansk Ornitologisk Forening, København,

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Jens Jørgen Pedersen,

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning Lund,

10. Per Christian Bak Pedersen.



Fredningsnævnet for Nordjylland,
nordlig del,
Telefon: 9968 8461,
Mail:nordjyllandnord@fredningnaevn.dk

Den 19. september 2017

Morsø Kommune
Teknik og Miljø
By og Landskab
v/ Anja Sørensen

FN-NJN-56-2017: Udskiftning af læskur indenfor Feggeklit fredningen.

Fredningsnævnet har den 2. september 2017 fra Morsø Kommune modtaget en ansøgning om tilladelse til at 
udskifte et læskur på matr.nr. 6a Feggeklit, Sejerslev.

Sagen er behandlet af fredningsnævnets formand i medfør af Forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5.

Sagens baggrund

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 12. september 1963 om fredning af Feggeklit, der er 
en tilstandsfredning. På arealerne må der ikke midlertidigt eller vedvarende anbringes boder, skure, master, 
telte, beboelsesvogne eller andre skæmmende indretninger.

Det fremgår af ansøgningen, at fredningsnævnet den 11. august 2010 (FS 32/2010) gav tilladelse til 
opsætning af et læskur, som nu er udtjent. Skuret ønskes udskiftet med en såkaldt flytbar kalvehytte, som 
skal sikre helårsafgræsning på arealet. Det er efter dyreværnsloven et krav, at udegående dyr skal have 
adgang til et tørt strøet leje i månederne december, januar og februar. Skuret skal være flytbart, da det i 
henhold til husdyrlovgivningen ikke må stå på det samme sted i mere end 6 måneder ad gangen. Læskuret 
ønskes opstillet for at sikre en optimal naturpleje af området, som ligger indenfor Natura 2000-område nr. 
16: Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. 

Læskuret ønskes opført i farven antracitgrå og i samme dimensioner som det tidligere opførte skur. Skuret 
skal placeres opad et eksisterende læhegn. 

Morsø Kommune har endelig oplyst, at Kystdirektoratet også skal godkende læskuret, da placeringen sker 
indenfor strandbeskyttelseslinjen. Ikke selve arealet, hvor læskuret ønskes placeret, er beskyttet naturområde, 
men øvrige dele af indhegningen er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Opsætningen vurderes ikke at 
indebære risiko for beskadigelse eller forstyrrelse af beskyttede arter, herunder arter på 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. 

Der er til ansøgningen vedlagt et luftfoto med et indtegnet felt, indenfor hvilket læskuret vil blive flyttet 
rundt med minimum 6 måneders interval. Nævnsformanden har foretaget en besigtigelse af arealet. 



Fredning af arealer ved Feggeklit betyder, at projektet kræver fredningsnævnets godkendelse efter 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter der kan meddeles dispensation, hvis det ansøgte ikke strider 
mod fredningens formål. 

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

Formålet med opsætning af læskuret er at sikre helårsafgræsning af arealerne for at sikre en gunstig 
bevaringsstatus for området. Under hensyn til hertil, og på grundlag af oplysningerne om farvevalget og den 
nærmere placering af det flytbare læskur, kan fredningsnævnet meddele 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:

 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. Poul Kristensen,

3. Miljøstyrelsen, København,

4. Morsø Kommune, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København

6. Danmarks Naturfredningsforening, Morsø afdeling

7. Dansk Ornitologisk Forening, København,

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,



Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,

Badehusvej 17, 9000 Aalborg,

telefon 9968 8461

mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Den 20. december 2017

FN-NJN-62-2017: Opførelse af toiletbygning og læskur, samt opstilling af borde/bænke og 
kikkert ved Feggesund havn.

Fredningsnævnet har den 7. november 2017 fra Morsø Kommune modtaget ansøgning om tilladelse 
til opførelse af toiletbygning og læskur, samt opstilling af 3 borde/bænkesæt og kikkert ved 
Feggesundfærgen på matr.nr. 7000a Feggeklit, Sejerslev, som er et vejareal.

Sagen er behandlet som en formandsafgørelse efter forretningsordenens § 10, stk. 5.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele en dispensation som nedenfor anført.  

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 21. september 1963 om fredning af 
Feggeklit og omliggende arealer. Det fremgår deklarationen, at der på arealerne hverken 
midlertidigt eller vedvarende må anbringes boder, skure, master, telte, beboelsesvogne eller andre 
skæmmende indretninger.   

Det fremgår af ansøgningen, at den påtænkte bygning har et grundareal på ca. 24 m2, hvor 
tilbygningen tænkes placeret i direkte tilknytning til rampen ved Feggesundfærgen. 
Informationsskuret skal indeholde handicaptoilet og læskur for passagerer med informationer om 
dyreliv i området og om geologien ved færgelejet. Endvidere vil der i skuret være mulighed for 
opbevaring af grejbænk for skoleklasser og til opbevaring af olie mm til færgen. Endelig skal 
bygningen også indeholde de nuværende affaldsspande. Skiltningen vedrørende færgen og området 
vil blive placeret på informationsbygningen. 

Bygningen vil blive udført i sortmalet træbeklædning, får sokkelkote i kote 2,0 og placeres i et 
område med granitstykker lige op ad færgelejet. 

Området er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 og er beliggende i/op til Natura 2000-område 
nr. 16- Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg (habitatområde nr. 16, fuglebeskyttelsesområde nr. 
12 og /eller Ramsarområde nr. 20)

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk


Kystdirektoratet har i en afgørelse af 1. november 2017 givet dispensation efter 
naturbeskyttelseslovens § 67b, stk. 1, jf. § 15 om strandbeskyttelseslinjen. Kystdirektoratet har i 
forbindelse med dispensationen vurderet, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre 
planer og projekter, kan påvirke Natura-området væsentligt. Det ansøgte vil ikke ødelægge eller 
beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsområdet. Det ansøgte vil 
endvidere ikke medføre beskadigelse /ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for 
de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Danmarks Naturfredningsforening, Morsø afdeling, har i en mail af 14. december 2017 udtalt, at 
man i foreningen er meget positiv over for ansøgningen.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Feggeklit og omliggende arealer 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 lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet lægger efter de foreliggende oplysninger til grund, at projektet ikke vil stride mod 
fredningens formål, og nævnet kan herefter under hensyn til placeringen af og formålet med 
opførelsen af informationsbygningen meddele den ansøgte tilladelse. Nævnet kan endvidere 
meddele dispensation til opsætning af borde/bænke, og en kikkert med den placering, som fremgår 
af ansøgningsmaterialet.  

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 
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. Poul Kristensen,

3. Miljøstyrelsen, København,

4. Morsø Kommune,

5. Danmarks Naturfredningsforening, København,

6. Danmarks Naturfredningsforening, Morsø afdelingen,

7. Dansk Ornitologisk Forening, København,

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,

10. Kystdirektoratet.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 2496 8604 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

 

Morsø Kommune 

Den 24. april 2022 

 

FN-NJN-8-2022: Udslagskumme ved Feggesund. 

Fredningsnævnet har den 27. januar 2022 fra Morsø Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til 
at opsætte en udslagskumme til autocampere på matr.nr.7000a Feggeklit, Sejerslev, der ejes af Morsø 
Kommune. 

Fredningsnævnet har uden foretagen høring behandlet sagen som formandsafgørelse i medfør af for-
retningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5, og har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen 
for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 21. september 1963 om fredning af 
Feggeklit og omliggende arealer. Det fremgår af deklarationen, at der på arealerne hverken midlerti-
digt eller vedvarende må anbringes boder, skure, master, telte, beboelsesvogne eller andre skæm-
mende indretninger. 

Det ansøgte er beskrevet således: 

 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk


2 
 

og med en beliggenhed som vist nedenfor markeret med en gul stjerne: 

 
I forbindelse med fredningsnævnets behandling af ansøgning om tilladelse til at opføre den toiletbyg-
ning, som udslagskummen skal placeres ved (FN-NJN-62-2017) forelå en udtalelse fra Kystdirekto-
ratet vedrørende Natura2000-forhold: 

”… 

Kystdirektoratet har i en afgørelse af 1. november 2017 givet dispensation efter naturbeskyttelseslo-
vens § 67b, stk. 1, jf. § 15 om strandbeskyttelseslinjen. Kystdirektoratet har i forbindelse med dispen-
sationen vurderet, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan 
påvirke Natura-området væsentligt. Det ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve- eller vokse-
steder for de arter, der indgår i udpegningsområdet. Det ansøgte vil endvidere ikke medføre beskadi-
gelse /ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habi-
tatdirektivets bilag IV 

…”. 

Det fremgår af ansøgningen, at udslagskummen vil blive opsat på bagsiden af servicebygningen. 

Danmarks Naturfredningsforening havde da ingen bemærkninger til det ansøgte. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Feggeklit 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.  
 



3 
 

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 lægge til grund, at det ansøgte ikke 
vil stride mod fredningens formål, og nævnet kan efter oplysningerne om placering og anvendelse af 
det ansøgte meddele 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 Fødevare-
klagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-
side 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 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
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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 for-
handlinger 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 afgørelses-
udkast 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 bortfal-
der, 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. Jesper Balle Kristensen, 
3. Morsø Kommune, att. Torben Skovgård Nielsen, 
4. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, Morsø, 
6. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, Morsø, 
8. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
9. Friluftsrådet, centralt, 
10. Friluftsrådet, kreds Nordvest, 
11. Kystdirektoratet. 
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