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År 1964, den 7. februar afsagde Overfredningsnævnet føl·-
gende

k e n d e l s e
i sagen nr. 1687/63 vedrørende fredning af et areal ved Kattegat
omkring Sul bæk.

I den af Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds den
6~ august 1963 afsagte kendelse hedder det:

"Ved skrivelse af 23. februar 1963 har Fredningsplanudv2,1-
get for Hjørring og Thisted amter under henvisning til § 38, jfr.
§ l i lovbekendtgørelse nr~ 194 af 16/6 1961 om naturfredning for
nævnet indbragt spørgsmålet om fredning af et ca. 5,5 ha stort
område ved Kattegat omkring Sulbæk i Understed og Volstrup sog-
neo

Som motivering for fredningsbegæringen anfører Frednings~
planudvalget i ovennævnte skrivelse følgende~
"l. Området er et af de meget få steder på den meget søgte stræk-
ning mellem Sæby og Frederikshavn, hvor den hemningsløse soooner-
husudvikling ikke har fået lov at råden Samtidig er det et af
de kønneste steder langs denne kyststrækning. Sulbækken snor
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sig gennem arealet, og en del af arealet henligger i naturtil-
stand~
2~ Arealet er beliggende lige ud for, hvor den yndede udflugts-
vej fra Understed (off. bivej nr. 3) støder til hovedvejen.

Badestranden ved arealet er absolut god.
3~ Staten har i 1961 erhvervet ejendommen, matr.nr. 8 h, Langt-
ved, til udlægning som opholdsplads og det areal, der ved nær-
værende begæres fredet, vil på en hensigtsmæssig måde afrunde
arealet.
4. På det område, som ønskes fredet, findes Odd-Fellowlogens ferie-
koloni samt et sommerhus og en bunkers.

Man tillader sig at henlede fredningsnævnets opmærksomhed
på, at § 13 stk. 4, l. punktum i Naturfredningsloven måske kun-
ne bringes i anvendelse, idet der under fredningssagen skønnes
at være en mulighed for at gennemføre en aftale om successiv
åbning af arealerne og derefter en frivillig arealoverdragelse."

Den af staten erhvervede ejendom, matr.nr. 8 h, Langtved
by, Volstrup sogn, er beliggende vest for det foreslåede fred-
ningsområde, mellem dette og hovedvejen, og er ved deklaration
af 14. februar 1962, tinglyst l. marts 1962, fredet således, at
arealet skal bevares i sin nuværende tilstand. Der må ikke op-

føres bygninger på arealet, anbringes master, boder eller an-
dre indretninger eller foretages beplantninger, der kan ødelæg-
ge områdets betydning for almenheden. Almenheden har adgang til
færdsel og ophold på de udyrkede arealer. Den eksisterende land-
brug sbygning må nedrives eller ombygges.

For de af nærværende sag omfattede ejendomme, matr~nr.



ri

e
•

...

- -- --- -----------

- 3 -

Sb, Se, Sd, Understed sogns sydlige del, 6Sa, 6Sb, Understed- - - - -
sogns nord~østlige del, 9 og lo, Sulbækhuse, Understed sogn, og
Sg, SI, Sk, S~, Langtved by, Volstrup sogn, går fredningspå-
standen ud på, at arealerne skal bevares fri for enhver form
for y~erligere bebyggelse, herunder skure, boder, master og lig-
nende. Den naturlige bevoksning skal bevares uændret, ny beplant-
ning må ikke finde sted og påfyldning og afgravning ikke foretabes.
Afgrænsning af arealet skal være tilladt i sa~~e omfang som hid-
til, og fredningen skal ikke være til hinder for, at der lægges
et spang over Sulbækken samt, at der anlægges stier. Der nedlæg-
ges påstand om, at arealerne - med undtagelse af matr.nre Sb,
S~ og Sd, den sydlige del af Understed sogn - successivt åbnes
for almenheden med adgang til ophold på og badning derfra3 Cam-
ping skal ikke være tilladt. Der nedlægges påstand om, at de
eksisterende huse, det vil sige sommerhuset på matronro 6Sb,
Understed sogns nordøstlige del, og Odd Fellow logens feriehus
på matr.nr. 9, Sulbækhuse, ad åre - 5-10 år - nedrives.
Under sagens gang har Fredningsplanudvalget frafaldet frednings-
påstanden for matr.nr. 9 og lo, Sulbækhuse, hvorpå feriehuset
er beliggende og således også påstanden om husets nedrivning.

Fredningsnævnet har behandlet sagen i møder den 4. april
og 22. maj 1963 med repræsentanter for Fre~ningsplanudvalget,
Understed-Karup sogneråd og med lodsejerne.

Sognerådet har intet haft at indvende imod fredningen.
For matr.nr. Sb, 8e, 8d, Understed sogns sydlige del,

tilhørende henholdsvis Ingemann Jensen, frk. Jytte Løgtved og
Ee Bye Nielsen, er der kun tale om fredning af et 5 meter bredt
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bælte langs nordsiden af Sulbæk, regnet fra åmidten. Ingemann

Jensen har erklæret sig indforstået med en sådan fredning og

har ikke ønsket erstatning. De to øvrige ejere har ikke givet

møde under sagen.

For så vidt angår matr. nrft 8~~81, Langtved by, VolstruR

sogn, tilhørEnde Karl E. Severinsen, og matr·o nr. Sk, samme-

steds, tilhørende Hans pQ Andersen, drejer sagen sig alene om,

at der tillægges almenheden adgang til færdsel ad den eksiste-

rende fællesvej fra landevejen - fra sydøstskellet af matr.nr.

Bh og mod øst dog kun til fods.

Ejerne har erklæret sig indforstået hermed, når de frita-

ges for den yderligere vedligeholdelsesbyrde, der bliver en føl-

ge af offentlig færdsel.

Fredningsplanudvalget har erklæret, at vejens vedligehol-

delse efter fredningen overtages af det offentlige.

e
e

Med Odd Fellow logen Julius Meyer, Frederikshavn, er der

opnået enighed om at indskrænke fredningen til kun at omfatte

matrvnr. B~, Langtved, og den del af matr.nr. 6Bb, Understed

sogns nordøstlige del, der ligger syd for det nuværende åløb

oghvorover logen udøver den faktiske ejerråden~ således af fe-

riehuset og arealet deromkring ikke fredes.

Logens repræsentanter har anfør~~ at en fredning af det

således afgrænsede areal, ca. 1,lB ha, bør erstattes med ca.

24.000 kr. Man har i logen drøftet en pris af 3 kr. pr. m2 for

afståelse af arealetc Ejerne ønsker adgang ti~ at hegne med

glat tråd i fredningsgrænsen mod matr.nr. 9 og lo.

Ejeren af matr.nr~ 6Sa og 6Sb, Understed sogns nordøstligg
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del, lektor J.P. Christensen, har protesteret stærkt imod fred-
ningen, navnlig har han meget kraftigt modsat sig påstanden om,
at hans hus skal nedrives og om, at grunden åbnes for alminde-
lig færdsel. Ejeren har anført, at han kun er interesseret i,
at ejendommen bevares i sin nuværende tilstand. Han ønsker ikke
at udstykke og sælge so~nerhusparceller, men forbeholder sig
adgang til at bygge en tilbygning til sit hus mod nord til
eget og familiens brug. Ejeren har fremhævet, at han har ejet
sin sommerhusgrund i næsten 30 år og altid har hæget om den,
samt at det vil være et overordentlig stærkt indgreb i hans
ejendomsret at åbne grunden for almenheden.

Under sagens gang har fredningsplanudvalget erklæret sig
indforstået med en ordning, således at der i den nuværende ejers
levetid kun gives almenheden ret til ophold og færdsel på de
yderste 100 meter af kysten regnet fra den for græsvækst blot-
tede strandbred, samt på selve strandbredden og først efter
ejerens død til den resterende del af parcellen med undtagelse
af arealet indenfor en radius af 25 meter fra huset, som heref-
ter ikke forlanges fjernet. En mindre tilbygning kan tillades.

Ejheller en sådan fredning har ejeren kunnet gå ind på,
og han har navnlig anført, at det vil tilsidesætte hensynet til
hans private fred, hvis grunden - ~elt eller delvis - åbnes for
almenheden, og at de herfor i naturfredningslovens § l, stk. 2
fastsatte betingelser ikke er tilstede.

Ejerens erstatningskrav for en status quo fredning er
60.000 kr., som han dog vil skænke til kystsikringsformål og
300.000 kr. for en fredning med offentlig færdsel.
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Det bemærkes, at arealet syd for bækken, indtil det gamle
åløh, matrikulært hører under matr.nr. 68b, men lektor Chris-
tensen har under sagen erklæret, at åen i hans ejertid har
haft samme løb som nu, og at logen hele tiden har haft den ude-
lukkende rådighed over arealet syd for åen.

Nævnet finder, at området, navnlig på grund af dets belig-
genhed i det meget søgte udflugtsområde mellem Frederikshavn og
Sæby, hvor adgangen til kysten på lange strækninger er spærret
af sommerhuse, er af væsentlig betydning for almenheden, og at
Qetingelserne for fredning efter lovens § l er tilstede. Næv-
nets medlemmer finder ikke mod ejerens ubetingede protest, og
idet ejerens berettigede og væsentlige interesser i den priva-
te fred skønnes at veje tungt, at burde tillægge almenheden ad-
gang til lektorens ejendom, matr.nr. 68~ og 68b.

Fredningens indhold.
Fredningsnævnet fastsætter herefter følgende bestemmelser

for området, matr.nr. 8b, 8Q, 8d, Understed sogns sydlige del,
68~, 68b, Understed sogns nordøstlige del, og 8E, 81, 8k, 8~,
Langtved by, Volstrup sogn, som vist på vedhæftede kort~

Arealerne skal bevares i deres ~ærende tilstand,
og der må med nedennævnte undtagelse ikke på arealerne opføres
bygninger eller anbringes skure, boder, master eller andre
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skæmmende indretninger. Den naturlige bevoksning skal bevares

uændret, ny beplantning må ikke finde sted og påfyldning og af-

gravning må ikke foretagese

Der tillægges almenheden adgang til færdsel til fods ad

den på det vedhæftede kort viste vej og sti over matr.nr. SE,

S~, SI, Lnngtved by, Volstrup sogn, og adgang til færdsel og

ophold på den logen tilhørende ejendom, matr.nr. S~, SRmme-

steds, samt til den del af matr.nr. 6Sb, den nordøstlige del

af Understed sogn, der ligger syd for det nuværende åløb, mel-

lem dette og det gamle åleje. Al færdsel i området sker efter

fredningsnævuets anvisninger og ordensregler. Campering og bål-

tænding er forbudt. Den hidtil bestående adgang for lodsejerne

til kørende færdsel ad D~vnte vej består uændret, og fredningen

skal ikke være til hinder for, at der ved Fredningsplanudval-

gets foranstaltning anlægges perkeringsplads på den vestlige

halvdel af matr,nr. S §-E uden yderligere erstatning til ejerne.

I forbindelse med parkeringsanlægget må opføres en toiletbyg-

ning efter forudgående godkendelse af fredningsnævnet og vejen

må udbygges til og befærdes med automobiler til parkeringsplad-

sen.

Arealerne må iøvrigt benyttes som hidtil og det eksiste-

rende hus på matrenr. 6SE må bibeholdes og vedligeholdes, og

det tillades ejeren efter forudgående godkendelse af nævnet Jt

opføre en tilbygning til so~~erhuset mod nord. Ejeren må bibe-

holde detekG~sterence haveanlæg på ejendommen.

De hidtil for området ifølge love og vedtægter m.m. gæl-

dende beste~~elser er fortsat gældende uanset fredningen.
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ro, Erstatningerne.

Efter en samlet bedømmelse af de pålagte rådighedsino-
skrænkninger fastsætter fredningsnævnet følgende erstatnings-
beløb:
Matr~nr. S b, den sydlige del af Understed sogn,

Ingemann A. Jensen, Gadhalt, Under-
sted pr. Frederikshavn.
Fredning af åskrænt................ 100 kr.

Matr.nr. S ~, sQr~esteds,
frk. Jytte Nipper Løgtved, Klarasvej 6,
ChClrlottenlund.
Fredning af åskrænt................ 75 kr.

•

e
~)

Matr.nr. Sd, sar,1lllesteds,
ingeniør E. Bye Nielsen, Kalkværks-
vej 9E, Frederikshavn.
Fredning af åskrænt................ 75 kr.

Matr.nr. Sg, S19 Langtved by, Valstrup sogn.
Karl G. Severinsen, "Strandhuset",
Sulbæk pr. Frederikshavn.
Ulempe ved færdsel ad vejen........ 100 kr.

Matr.nr. Sk, sammesteds,
Hans P. Andersen, "Bakken", Sulbæk
pr. Frederikshavn.
Ulempe ved færdsel ad vejen........ 100 kr.

matr.nr. S.§:E"saT11mesteds,og den del af matr.nr.
6Sb, Understed sogns nordøstlige del,
der ligger syd for det nuværende åløb,------

transport 450 kr.
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transport 450 kr.

Odd-Fellow Logen Julius Meyer,

Frederikshavn$

Areal ea.l,8 ha. Betydelig ~ffent-

lig færdsel må forventes. Parkerings-

plads kan anlægges på den vestlige halv-

del af matr.nr. 8~. Strandfredningslinien

100 meter. Erstatning •••••••••••• 21.000 kr.

e
e
e

Matr.nr. 68a, 68b Understed sogns nordøstlige

del,

lektor J.P. Christensen, Stægers alle

5.3.,København F, areal ea. 2,8 ha.

Ingen offentlig færdsel på arealet.

Hus og have kan bibeholdes og tilbyg-

ning opføres. Ingen udstykningsinter-

esser og næppe mulighed derfor, da

hovedvejen er adgangsbe~rænset.

Ejeren ønsker at bevare området i

naturtilstand. Beplantning må ud-

tyndes i rimelig omfang. Strand-

fredningslinien 100 meter. Erstat-

n ing ('\. . . . . . . .o e •• o • • • ••••• , • • • •••• 8.000 kr.

Erstatning ialt. 29.450 kr.

Erstatningerne udbetales til de foran anførte ejere, da

ikke andre har givet møde og fremsat krav. Erstatningerne for-

tt rentes med 5% årlig fra kendelsens dato og udredes som nedenfor
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bestemt.
Kendelsen tinglyses med påtaleret for Fredningsnævnet

for Hjørring amtsrådskreds og med prioritet forud for pante- I

gæld på nedennævnte ejendomme."
Konklusionen er sålydende:
"Ejendommene matr.nr. S]2, 8.2" Sd, Understed sogns

sydlige del, 6Sa, 6Sb, Understed sogns nordøstlige del, og
8E, SI, Sk, 8~, Langtved by, Volstrup sogn, fredes som
ovenfor nærmere bestemt og som Qfgrænset på vedhæftede kort.

I erstatning udbetales til lodsejerne de ovenfor
nævnte beløb, ialt 29.450 kr., med renter 5% årlig fra
kendeIsens dato.

Af erstatningerne udredes tre fjerdedele af statskas-
sen, medens den sidste fjerdedel udredes af Hjørring amts-
fond og de i amtsrådskredsen beliggende købstadskommuner
efter folketal i henhold til den senest offentliggjorte
folketælling."

Kendelsen er i medfør 2f naturfredningslovens § 19,
stk. 3, forelagt Overfredningsnævnet, hvorhos den er anket
af lektor J.P. Christensen med krav om højere erstatning.

Overfredningsnævnet har den 26. oktober 1963 besig-
tiget de pågældende arealer og forhandlet med den ankende
lodsejer.

Landsretssagfører J.H. Kristensen, Sæby, nedlagde på
den ankende lodsejers vegne påstand om en erstatning på
60.000 kr., der i tilfælde ~f, at dGn blev tilkendt, ville
blive stillet til rådighed for et kystsikringsanlæg, såfremt
dette blev bragt til udførelse inden for en kortere årrække.

r
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Overfredningsnævnet har herefter tilbudt lektor J.P.
Christensen en erstatning på 35.000 kr. på vilkår, at offent-
ligheden får adgang til ophold og badning på den flade del af
strandbredden (ikke klitarealet) ud for lektorens ejendom matr.
nr. 68b Understed sogns nordøstlige del.

Lektor Christensen har skriftligt den l. november 1963
accepteret dette tilbud.

Da Overfredningsnævnet i øvrigt kan tiltræde det i kendel-
sen anførte, vil denne være at stadfæste med den af det foran-
stående følgende ændring.

Et kort nr. HJ~132 over fredningsområdet er vedhæftet nær-
værende kendelse.

T h i b e s t e ID m e s~

Den af Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds den
6. august 1963 afsagte kendelse vedrørende fredning af et areal
ved Kattegat omkring Sulbæk stadfæstes med den af det foran-
stående følgende ændring.

I erstatning udbetales til
Ingemann A. Jensen •••••••.•••.••••••••••••••••

Hans P. Andersen

100 kr.
75 kr,
75 kr.

100 kr.
100 kr.

21.000 kr.
35.000 kr •
56.450 kr.

Jytte Nipper Løgtved ••••••••..•••••••...•.••••
E o Bye Nielsen o o ••••••• o •• o ••• o ••• o ••• o •••••••

Karl G. Severinsen •••••••••••••••.••••••••••••
• • • o o • o • • Q • o • • • • o • • • • o • G • o • • • •

Odd-Fe110w Logen Julius Meyer, Frederikshavn o.

Lektor J.P. Christensen ••• o •••••••••••• o •• o ••• __ ~ ~

ialt
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alt med renter 5% p.a. fra den 6~ august 1963 at regne til
betaling sker.

Erstatningsudgiften med renter udredes med 3/4 af statr:;.-
kassen. Den sidste 1/4 udredes af Hjørring amtsfond og de i
Hjørring amtsrådskreds beliggende købstadkommuner efter folke-
tal i henhold til den senest offentliggjorte folketælling •

Udskriftens rigtighed
be'7ræftes.

/q"~-<: -r1,tc-r-ik-A'~
Kaas-Petersen
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År 1963 den 6. august afsagde fredningsnævnet for Hjørring
amtsrådskreds i

F.s. 962/1963

sålydende Kendelse om

•
Fredning af areal ved Kattegat

omkring Sulbæk,

Ved skrivelse af 23. februar 1963 har .

CITERET FULDT UD I OFN K AF 7/2 1964

1.'
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Onsdag, den 5. oktober 2005 afholdt fresningsnævnet for Nordjyllands Amt
besigtigelse i

FS. 56/2005 :
Indsigelse mod plejeplan for Sulbækfredningen for så vidt angår
matr.nr. 8 b Sydlig del, Understed, der er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 7. februar 1964.

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

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Claus Riber Knudsen,

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Carsten Pedersen,

• Ejeren af matr.nr. 8 b sydlige del, Understed, Karl Therkildsen var mødt.

Ved en fejl var nævnets medlem for Sæby Kommune og kommunen ikke
indkaldt.

Formanden orienterede indledningsvist om fredningskendelsens indhold,
hvorefter der i det fredede område blandt andet ikke må opføres yderligere
bebyggelse og bevoksningen skal bevares uændret. Fredningen skal dog ikke
være til hinder for, at der i området anlægges nye stier samt et spang over
Sulbækken.

Claus ,Riber Knudsen oplyste, at man første gang i 1999 forsøgte at gennem-
føre en plejeplan for området inkluderende en slået trampesti uden befæst-
ning langs med Sulbækken. Staten ejer matr.nr. 8 ap og 8 h Sydlige del, Un-
dersted, som en ny sti ønskes etableret hen over. Arealerne er registreret som
§ 3-arealer og er uhegnede. Statsskovsdistriktet har ikke ytret sig om spørgs-
målet. Karl Therkildsens ejendom, der er på ca. 9.000 m2 er beliggende u-
den for fredningen. Fredningsgrænsen er Sulbækken, der forløber langs
ejendommens sydgrænse.

Sagen udsattes på høring af henholdsvis nævnets kommunaItvalgte medlem
fra Sæby kommune, Sæby kommune, Statsskovdistriktet samt henset til, at
stiforløbet udmunder i offentlig vej, Vejvæsenet.

Sortsøe Jensen



•
Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Mona og Karl Therkildsen
Gyldenvangsvej 4
Sulbæk
9900 Frederikshavn

Aalborg, den 21. november 2005

FS 5612005 vedr. plejeplan for Sulbæk.

• De har overfor fredningsnævnet ved skrivelse af29. august 2005 gjort indsi-
gelse mod forslag af februar 2005 til plejeplan for Sulbæk.

Det fremgår af forslaget, at planen dels omfatter privatejede arealer omkring
Sulbækken i Sæby Kommune, fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af
7. februar 1964, herunder - af Deres ejendom, matr.nr. 8 b, sydlige del, Un-
dersted - en smal bræmme langs ejendommens sydskel som bredareal til
bækken, dels matr.nr. 8 h Langtved, der ligger syd for Deres ejendom og til-
hører Skov- og Naturstyrelsen.

Denne ejendom er fredet ved fredningsdeklaration, lyst l.marts 1962 i hen-
hold til den dagældende naturfredningslovs § ll.

Af deklarationen fremgår, at arealet skal bevares i tilstanden på frednings-
tidspunktet og at almenheden har ret til færdsel og ophold på udyrkede dele
af ejendommen.

Forslaget til plejeplan er udarbejdet af Nordjyllands Amt, men Skov- og Na-
turstyreIsen har erklæret, at udarbejdelsen er sket i samarbejde med og på
vegne Nordjyllands Statsskovdistrikt.

Efter forslaget ønskes etableret en sti i øst-vestlig retning over matr.nr. 8 h i
en afstand afca. 50 meter fra Deres sydskel.

Nævnet har foretaget besigtigelse. Der er herunder oplyst, at stien ikke etab-
leres med befæstning men alene lar karakter af en fodsti markeret ved, at ve-
getationen slås på strækningen. Det konstateres, at arealet er udyrket og hen-
ligger i uplejet græs med spredt bevoksning.

Deres indsigelse har alene rettet sig mod etableringen af dette stiforløb. De
har anført, at De som nabo til det fredede areal vil blive påført gener i form
af indsigt til Deres grund, særligt i vintertiden, da Deres sydskel alene er be-

.) skyttet ved lavtræsplantninger.

Nævnet har til dels behandlet sagen skriftligt.
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Under hensyn til, at almenheden nu har ret til færdsel og ophold over hele
den del af matr.nr. 8 h, Langtved, der er beliggende syd for Deres ejendom
og denne færdsels- og opholdsret ikke udvides men derimod må forventes at
blive kanaliseret med et markeret stiforløb i en afstand af ca. 50 meter fra
Deres sydskel, finder nævnet ikke, at De derved vil blive påført forøgede ge-
ner, der kan begrunde en ændring af forslaget til plejeplan, der derfor kan
godkendes.

Afgørelsen kan indbringes for Naturklagenævnet inden 4 uger. Skriftlig kla-
ge fremsendes til fredningsnævnet til videre foranstaltning.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når
klagen er modtaget fra fredningsnævnet, og behandlingen af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.

• Sortsøe Jensen

Kopi sendt til:

•

1. Knud Erik Jeppesen
2. Bjarne Pedersen
3. Frederikshavn Kommune
4. Nordjyllands Amt, Naturkontoret
5. Danmarks Naturfredningsforening
6. Danmarks Naturfredningsforening, att. Carsten Pedersen
7. Skov- og Naturstyrelsen
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