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År 1963, den 13. september, afsagde Overfredningsnævnet
på grundlag af mundtlig votering følgende

k e n d e l s e

i sagen nr. 1692/63 vedrørende fredning af matr.nr. 3g Husby Klit,
Husby sogn.

I den af fredningsnævnet for Ringkøbing amtsrådskreds
den 19. august 1963 afsagte kendelse hedder det~

"År 1963 mandag den 19. august kl. 15 afholdt fred-
ningsnævnet møde på ejendommen matr.nr. 3g Husby Klit, Husby sogn.

Mødt er formanden, dommer Møller Nielsen, Holstebro,
og det sognevalgte medlem, kunstmaler Poul Rytter, Husby.

Det amtsvalgte medlem, gårdejer E.Toft, havde meldt
forfald.

\,

Der fremlægges:
l. Begæring af 2. august 1963 fra fredningsplanudvalget om rejs-

ning af fredningssag for ejendommen matr.nr. 3g Husby Klit,
Husby sogn, tilhørende fiskeeksportør Tbue Nielsen, Enigheds-
vej 12, Ringkøbing.

2. Tingbogsattest.
3. Vurderingsattest fra Ringkøbing amtstue.
4. Skøde på nævnte ejendom til Thue Nielsen.
5. Matrikulskort.
6. Genpart af indkaldelser til møde i dag.
7. Afleveringsattest for Thue Nielsen.

For Ringkøbing amt og for fredningsplanudvalget møder
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sekretær Andersen, der anbefaler fredning under henvisning til
det i bilag l anførte.

For Husby kommune møder ingen.
Formanden bemærkede, at ejeren, fiskeeksportør Thue

Nielsen, havde meddelt, at han ikke kunne give møde i dag.
Der fremlægges et fra ejeren modtaget skriftligt til-

bud, der er sålydende:
"Undertegnede tilbyder herved at lade min ejendom matr.

nr. 3g Husby Klit, Husby sogn, underkaste fredning, således at
offentligheden skal have fri adgang til arealet, at ejendoms-
retten overtages af staten, og at det offentlige foranlediger
den eksisterende bebyggelse fjernet.

For fredningen på de ovenanførte betingelser forlanger
jeg en erstatning, stor 5.000 kr.

Ringkøbing den 13.8.1963.
Thue Nie lsen. "

Der foretoges en resigtigelse af ejendommen, og det op-
lystes, at den omfatter 2401 m2 .

Nævnet optog sagen og afsagde straks kendelse om, at
nævnet finder det nævnte område fredningsværdigt, og den af
ejeren forlangte erstatning rimelig."

Konklusionen er sålydende:
"Ejendommen matr.nr. 3g Husby Klit, Husby sogn, under-

gives fredning på de foran anførte vilkår.
Der tillægges ejeren, fiskeeksportør Thue Nielsen,

Enighedsvej 12, Ringkøbing, en ers~atning på 5.000 kr., der
forrentes med 5% p.a. fra den 19. august 1963 at regne.

Af erstatningen ucredes 3/4 af statskassen og 1/4 af
Ringkøbing amtsfond."
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Kendelsen er forelagt Overfredningsnævnet i medfør af
naturfredningslovens § 19, stk. 3.

Da Overfredningsnævnet kan tiltræde det i kendelsen
anførte vil denne være at stadfæste.

Et kort nr. Rin. 112 visende grænserne for det fredede
2areal, som er på ca. 2400 m I er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e ID m e s~
Den af fredningsnævnet for Ringkøbing amtsrådskreds

den 19. august 1963 afsagte kendelse vedrørende fredning af matr .
nr. 3g Husby Klit, Husby sogn stadfæstes.

I erstatning udbetales~
Fiskeeksportør Thue Nielsen,
Enighedsvej 12, Ringkøbing .•..••..••••••.• 5.000 kr.

med renter 5% p.a. fra den 19. august 1963 til betaling sker.
Af erstatningen udredes de 3/4 af statskassen, medens

den sidste 1/4 udredes af Ringkøbing amtsfond og de i amtsråds-
kredsen beliggende købstadko'lffiuneri henhold til den senst of-
fentliggjorte folketælling •

Nærværende kendelse tinglyses som adkomst for staten
til det fredede areal.

Udskriftens rigtighed
bekræftes "..."

;.."..1

/f.;' tk.f:< --f ---i.zA'-/'.A-:f::../--4-?

Kaas-Petersen
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protokollen for fredningsnævnet for Ringkøbing amtsrådskreds.

År 1963 mandag den 19. august kl. 15 afholdt fredningsnævnet
møde på ejendommen matr. nr. 3 g Husby Klit, Husby sogn.

Mødt er formanden, dommer Møller Nielsen, Holstebro, og det sogne-
valgte medlem, kunstmaler Pou1 Rytter, Husby.

Det amtsvalgte medlem, gårdejer E. Toft, havde meldt forfald.
Der fremlægges:

1. Begæring af 2. august 1963 fra fredningsplanudvalget om rejsning
af fredningssag for ejendommen matr. nr. 3 g Husby Klft, Husby
sogn, tilhørende fiskeeksportør Thue Nielsen, Enighedsvej 12, Ring-
købing.

2. Tingbogsattest.
3. Vurderingsattest fra Ringkøbing amtstue.
4. Skøde på nævnte ejendom til Thue Nielsen.
5. Matrikulskort.
6. Genpart af indkaldelser til mødet i dag.
7. Afleveringsattest for Thue Nielsen.

For Ringkjøbing Amt og for,tredningsplanudvalget møder sekretær ~
Andersen, der anbefaler fredning under he~visning til det i bilag l
anførte.

For Husby kommune møder ingen.
Formanden bemærkede, at ejeren, fiskeeksportør Thae Nielsen,

havde meddelt, at han ikke kunne give møde i dag.
Der fremlægges et fra ejeren medtaget skriftligt tilbud, der

er sålydende:

R.A.F.239/1963.
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"Undertegnede tilbyder herved at lade min ejendom matr. nr. 3 g
Husby Klit, Husby sogn, un~erkaste fredning, således at offentligheden
skal have fri adgang til arealet, at enendomsretten overtages af staten,
og.at det offentlige foranlediger den eksisterende bebyggelse fjernet.

For fredningen på de ovenanførte betingelser forlanger jeg en er-
statning, stor 5.000 kr.

Ringkjøbing den 13.8.63.
Thue Nielsen."

Der foretoges en besigtigelse af ejendommen, og det oplystes, at
den omfatter 2401 m2.

Nævnet optog sagen O~fSagde straks sålydende
k e n d e l s e :

Da nævnet finder det nævnte område fredningsværdigt, og den af
ejeren forlangte erstatning rimelig,

e r a g t e s
Ejendommen matr. nr. 3 g Husby Klit, Husby sogn, undergives fred-

ning på de foran anførte vilkår.
Der tillægges ejeren, fiskeeksportør Thue Nielsen, Enighedsvej 12,

Ringkøbing, en erstatning på 5.000 kr., der forrentes med 5 % årlig fra
den 19. august 1963 at regne.

Af erstatningen udredes i af statskassen og i af Ringkøbing amts-
fond.

Poul Rytter.
Således passeret.
Sagen sluttet.
Mødet hævet.

Møller Nielsen.

Møller Nielsen.
Cfr.?~ Udskriftens rigtighed bekræftes.

FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKØBING AMTSRÅDSKREDS,
Holstebro, den 26. august 1963.

lp.

Møller Nielsen
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Retten i Herning, 2. afdeling
Nygade 1-3, 7400 Herning

- Tlf. 97 22 22 00 Herning, den 11. maj 1994
R.A.F. 28/94

Ringkøbing kommune
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

Ringkøbing kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing, ansøger om
tilladelse til at opstille et handicaptoilet i skellet mellem
matr. nr. 10 c og 17, Husby Klit, Husby - Overfredningsnævnets
kendelse af 11. juni 1974 - R.A.F. 295/67 - Fredning af arealer
ved Vest Stadil Fjord og på Husby Klit.

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer deltog
repræsentanter for Ringkøbing Amtskommune, Ringkøbing kommune og
Ulfborg Statsskovdistrikt, meddeler nævnet som påtaleberettiget
samtykke til, at der på det offentligt ejede areal opføres et
handicaptoilet med beliggenhed som udpeget under besigtigelsen på
vilkår,
at toilettets udførelse er i farver, der falder ind i naturen.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeIsens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslavens § 66,
stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 85, jfr. § 87 in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, indbringes for Na-
turklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-
steren eller indeholder spørgsmål, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet
miljøministeren afgør andre klager.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klage-
myndigheden bestemmer andet.
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Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge
eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen

/GRM
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FOR RINGKJØSING AMT

RETTEN I HERNING, 2. AFD.
Nygade t-3, 7400 HernIng
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Herning, den 7. december 1994
R.A.F. 28/94

Ringkøbing kommune
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

Ringkøbing kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing ansøger om
ændring af vilkåret i tilladelsen af 11. maj 1994 fra Frednings-
nævnet for Ringkøbing Amt til at opstille 1 tørkloset i skellet
mellem matr. nr. 10 c og 17, Husby Klit, Husby.

:e
På nævnets møde den 24. november 1994, hvori foruden nævnets med-
lemmer deltog repræsentanter fra ansøgeren, R~ngkøbing kommune,
Ulborg Skovdistrikt, Ringkøbing Amtskommune og Danmarks Jægerfor-
bund, besluttede nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50
at godkende, at handicaptoilettet på det offentligt ejede areal,
der er udført i glat glasfiber i henhold til den tidligere med-
delte tilladelse af 11. maj 1994, forsynes med sort paptag og ud-
vendig bræddebeklædning, malet i farverne sort og "drivtømmer".
Vilkåret i den tidligere meddelte tilladelse fastholdes iøvrigt.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeIsens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 85, jfr. § 87 in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, indbringes for Na-
turklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-
steren eller indeholder spørgsmål, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet
miljøministeren afgør andre klager.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.
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En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. -Er
raklage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klage- ..

myndigheden bestemmer andet.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge
eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen

/GRM
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