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Sag nr. 182. Supplerende fredning af Lovnshalvøen.

Kendelse I:

(Meddelt den 14. juni 1983)
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Overfredningsnævnets afgørelse af 12. oktober 1982 om erstat-
ning i anledning af den supplerende fredning af arealer på
Lovnshalvøen i Farsø kommune, Nordjyllands amt, er påklaget~=---- ~_ .~.::r_ ~-=-...::::..Jo

til taksationskommissionen vedrørende naturfredning af sagens
lb.nr. 4 Henning Kaldahl Poulsen, lb.nr. 7 Jens Saxager samt
lb.nr. 12 Kristian P. Thomassen og Peder Mejlhede Thomassen.

Taksationskommissionen har den 13. maj 1983 besigtiget de
fredede arealer.

Efter besigtigelsen har kommissionen modtaget en skriftlig
henvendelse fra Jens Saxager, som har givet anledning til kor-
respondance med denne lodsejer. Kommissionen har fundet det
rettest ikke at lade afgørelsen for de øvrige lodsejeres ved-
kommende bero herpå og har derfor udsat afgørelsen vedrørende
Jens Saxagers ejendom.
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Henning Kaldahl Poulsen har under taksationen krævet, at der
tillægges ham en betydelig erstatning i anledning af, at der
ved den nu besluttede fredning gives offentligheden adgang
til gående færdsel ad en strækning fra lidt øst for matr.nr.
3 a Hesselgård (sagens lb.nr. 3) til det sydvestlige hjørne
af ~lagerens ejendom matr.nr. 3 i Hesselgård. Han har henvist
til, at denne strækning ved kendelsen af 16. december 1969 ud-
trykkeligt blev fri holdt for offentlig færdsel. Erstatnings-
beløbet bør fastsættes således, at der både tages hensyn til
den betydelige gene, som publikums adgang til området vil med-
føre, og gives kompensation for de forøgede vedligeholdelses-
udgifter. I sidstnævnte henseende må det tages i betragtning,
at mange - som erfaringen allerede viser - vil benytte vejen
til bilkørsel. Når Kaldahl Poulsen kræver erstatning udmålt
til sig for hele den nævnte vejstrækning og ikke blot for de
ca. 50 m, der er beliggende på hans ejendom, beror det på, at
det rent faktisk er ham, der afholder samtlige vedligeholdelses-
udgifter, selvom der efter de bestemmelser, der gælder for
vejfællesskabet, kun påhviler ham 30 %.

Herudover har Kaldahl Poulsen krævet en betydelig erstatning
for udlægget af stien gennem den indhegnede engstrækning langs
stranden. Der bør tages hensyn ikke blot til ulemperne for
arealets anvendelse som græsningsareal for kreaturer, men også
til generne ved, at man fra ejendommens bygninger vil kunne
iagttage publikums tilstedeværelse i en afstand af 100-150 m.

Taksationskommissionens bemærkninger:
Der er ved den trufne fredningsafgørelse alene givet offent-
ligheden ret til at færdes til fods ad den private fællesvej.
Den benyttelse af vejen, der herved kan blive tale om, kan ef-
ter kommissionens skøn kun give anledning til ganske uvæsentlig
ulempe og slid på vejen og findes ikke at medføre et økonomisk
tab, som kan begrunde et krav på erstatning. Risikoen for, at
publikum i strid med de fastsatte fredningsbestemmelser - der
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vil blive bekendtgjort ved skiltning i området - benytter
vejen til motorkørsel, kan efter kommissionens opfattelse
ikke medføre erstatningspligt for fredningsmyndighederne.
Hvad angår de ca. 100 m natursti, der udlægges i engen langs
stranden, finder kommissionen, at der er givet fuldstændig
erstatning for det tab, der lides herved, ved det beløb på
1.000 kr., der er fastsat ved fredningsnævnets og over fred-
ningsnævnets afgørelser. Taksationskommissionen stadfæster
derfor den trufne erstatningsafgørelse.

Kristian P. Thomassen og Peder Mejlhede Thomassen har krævet
en væsentlig forhøjelse af den tilkendte erstatning. De har
henvist til, at offentlig færdsel ad den såkaldte Mælkevej
og den i forlængelse heraf besluttede stiføring vil være til
væsentlig ulempe, navnlig i de år, hvor ejendommens vestlige
arealer udlægges til græsning for kreaturer. Et særligt pro-
blem består i, at det er nødvendigt at opsætte elektrisk hegn
for kreaturerne i et forløb tværs over Mælkevejen.

Under besigtigelsen af taltes det med sektionsleder Nils Schou,
amtsfredningskontoret, at der ved fredningsmyndighedernes for-
anstaltning og på amtsrådets bekostning opsættes såkaldte V-
gennemgange eller lignende efter nærmere aftale med ejerne,
således at publikum kan passere, selvom markvejen spærres
med elektrisk hegnstråd.

Ejerne havde ingen bemærkninger til størrelsen af den erstat-
ning, over fredningsnævnet har fastsat for stiadgang langs
stranden.

Taksationskommissionens bemærkninger:
De foranstaltninger, som amts fredningsmyndighederne under be-
sigtigelsen har givet tilsagn om at udføre, afsvækker i bety-
delig grad de ulemper, som fredningsindgrebet vil medføre.
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Taksationskommissionen finder, at fuldstændig erstatning for
ulemper og tab som følge af fredningen må anses for ydet
ved det af over fredningsnævnet fastsatte erstatningsbeløb
på ialt 6.500 kr. Taksationskommissionen stadfæster derfor
overfredningsnævnets afgørelse.

Herefter bestemmes:

Der fastsættes følgende erstatningsbeløb til nedennævnte
ejere af ejendomme omfattet af denne taksationssag:

Lb.nr. 4. Henning Kaldahl Poulsen
Lb.nr. 12. Kristian P. Thomassen og

Peder Mejlhede Thomassen

1.000 kr.

6.500 kr.

Erstatningsbeløbene forrentes som bestemt ved overfrednings-
nævnets afgørelse af 12. oktober 1982.

J. Lunøe

Karl Nielsen P. Ussing Olsen
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" TAKSATIONSKOMMISSIONEN
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Sag nr. 182. Supplerende fredning af Lovnshalvøen.

Kendelse II:

(Meddelt den 24. august 1983)

Overfredningsnævnets afgørelse af 12. oktober 1982 om er-
statning i anledning af den supplerende fredning af arealer
på Lovnshalvøen i Farsø kommune, Nordjyllands amt, er på-
klaget til taksationskommissionen vedrørende naturfredning
af sagens lb.nr. 4 Henning Kaldahl Poulsen, lb.nr. 7 Jens
Sax ager samt lb.nr. 12 Kristian P. Thomassen og Peder Mejlhede
Thomassen.

Taksationskommissionen har den 13. maj 1983 besigtiget de
fredede arealer og har den 14. juni 1983 afsagt kendelse ved-
rørende Henning Kaldahl Poulsens og brødrene Thomassens ejen-
domme.

Jens Saxager nedlagde under besigtigelsen - i hvert fald så-
ledes som taksationskommissionen opfattede det passerede - på-
stand om en forhøjelse af erstatningen med mindst 7.200 kr.,
svarende til det beløb, hvormed erstatningen under den tidligere
fredningssag blev reduceret ved overfredningsnævnets afgørelse
af 16. december 1969 i forhold til den erstatning, frednings-
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nævnet for Alborg amtsrådskreds havde fastsat ved sin kendel-
se af lo. august 1968.

I skrivelse af 17. maj 1983 til taksationskommissionen op-
gjorde Jens Saxager sit erstatningskrav således:

"Erstatning for reduktion af tilkendt erstatning ved udlægning
af sti i skel mod "Næsgaard", beløbet var på ca. 5.-6.000 kr.;
dette beløb skulle føres frem til nuværdi. Beløbet plus er-
statning for ny sti langs stranden skulle forøges med følgen-
de:
Den udgift der måtte være ved at fjerne alle spor af nu slet-
tet sti bør alene betales af Taksationen, om dette skøns-
mæssigt blev ansat til et beløb ville blive accepteret, dog
ikke under en pris af kr. 3.000,00."

Den 25. maj 1983 meddelte kommissionen Jens Saxager, at man
under besigtigelsen ikke havde forstået, at han i anledning
af den nu nedlagte sti over ejendommen som en særskilt post
i erstatningsopgørelsen rejste krav om et beløb til retable-
ring af den tilstand på ejendommen, som herskede før frednin-
gen af 1969. Kommissionen bad Saxager oplyse, hvilke foran-
staltninger han påtænkte at iværksætte.

Som svar herpå meddelte Jens Saxager i skrivelse af ll. juni
1983, at
"et beløb på kr. 3.000,00 skal udgøre erstatning for retable-
ring af oprindelige skel mod "Næsgården" dvs. at naturhegn
skal klippes og oprettes, endvidere er gammel sti afmærkning
blevet fjernet.
Efter samtale med min advokat vil en samlet erstatning på et
beløb af kr. 30.000,00 være minimum af erstatning."
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Det fremgår af de tidligere afgørelser, at der ved frednings-
nævnets kendelse af lo. august 1968 blev givet offentligheden
adgang til gående færdsel ad den vej, som fører over matr.nr.
l h Hesselgård, Lovns, umiddelbart forbi ejendommens bygnin-
ger. Under overfredningsnævnets behandling af sagen ændredes
dette således, at den offentligt tilgængelige vej ved frednings-
myndighedernes foranstaltning blev forlagt som fodsti til den
del af matr.nr. l h, som grænser op til matr.nr. l ~ og l ~
Hesselgård (= ejendommen "Næsgård"). Fredningserstatningen,
der af fredningsnævnet var fastsat til 42.200 kr., blev ved et
forlig mellem over fredningsnævnet og Jens Saxagers far, kontor-
chef W.F. Christensen, som dengang var ejer af ejendommen, be-
stemt til 35.000 kr.

Taksationskommissionens bemærkninger:

e
e-\

Det fremgår ikke med sikkerhed af det foreliggende, hvad der
var baggrunden for den nedsættelse af fredningserstatningen,
som fandt sted under overfredningsnævnets behandling af den
tidligere fredningssag, men det er nærliggende at antage, at
den skyldtes, at over fredningsnævnet imødekom ejerens ønske
om at placere den offentligt tilgængelige sti i større af-
stand fra ejendommens bygninger. Det må lægges til grund, at
der ved overfredningsnævnets kendelse af 16. december 1969
er givet fuldstændig erstatning for et i princippet evigt va-
rende fredningsindgreb omfattende offentlig gående færdsel
ad den nævnte sti langs en del af ejendommens skel. Den om-
stændighed, at færdselsretten nu ved overfredningsnævnets af-
gørelse af 12. oktober 1982 er frafaldet, medfører efter tak-
sationskommissionens opfattelse ikke, at Jens Saxager - som
han gør gældende - har krav på udbetaling af forskellen (med
pristalsregulering) mellem de erstatningsbeløb, der under den
oprindelige fredningssag blev tillagt af henholdsvis frednings-
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nævnet og overfredningsnævnet, eller på eventuelle retable-
ringsudgifter. Herved bemærkes, at der alene er tale om en
natursti uden egentligt anlægspræg. Taksationskommissio-
nen går ud fra, at de pæle, der efter ejerens ønske er eller
har været opsat i en vis afstand fra skellet for at markere
grænsen for offentlighedens færdselsret, efter begæring vil
blive fjernet af fredningsmyndighederne og på disses bekost-
ning, men der er efter kommissionens opfattelse ikke grund-
lag for at pålægge fredningsmyndighederne at foretage eller
bekoste klipning og opretning af bevoksningen i skellet.

Efter det anførte finder taksationskommissionen, at fuld-
stændig erstatning for den fredning, som overfredningsnævn-
et har truffet bestemmelse om ved afgørelsen af 12. oktober
1982, og hvorved der udlægges ca. 150 m sti langs stranden,
er ydet ved det erstatningsbeløb på 1.500 kr., som over fred-
ningsnævnet har fastsat. Taksationskommissionen stadfæster
derfor overfredningsnævnets erstatningsafgørelse.

Herefter bestemmes:

Erstatningen til Jens Saxager for fredning af ejendommen
matr.nr. l ~, l ~ Hesselgård, Lovns som bestemt ved over-
fredningsnævnets afgørelse af 12. oktober 1982 fastsættes til
1.500 kr.

Beløbet forrentes som bestemt ved overfredningsnævnets er-
statningsafgørelse af 12. oktober 1982.

J. Lunøe

Karl Nielsen P. Ussing Olsen
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Overfredningsnævnets afgørelse

af 12. oktober 1982

om supplerende fredning af arealer på Lovnshalvøen i Farsø kommune; _: _

Nordjyllands amt (sag nr. 2458/80).

Ved overfredningsnævnets kendelser af 31. marts 1967, 6. november
1967 og 16. december 1969 blev der foretaget tilstandsfredning af arealer på Lovns-

halvøen i Farsø kommune, efter at der siden 1935 var gennemført forskellige fred-

ninger af enkelte særlige lokaliteter på halvøen. Ved en afgørelse af 11. april

1980 har fredningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige fredningskreds truffet be-

stemmelse om en supplerende fredning, hvorefter der navnlig gives offentligheden

ret til gående færdsel ad et nærmere angivet stisystem og tillægges fredningsmyn-

dighederne ret til at foretage landskabspleje på udyrkede arealer. Sagen om den

supplerende' fredning er rejst i 1975 af Farsø kommune og det daværende fredning s-

planudvalg for Nordjyllands amt i forening. Efter fredningsplanudvalgets nedlæg-

gelse er sagen videreført af Nordjyllands amtsråd, og Danmarks Naturfrednings-

forening er indtrådt i sagen som medrekvirent .

Fredningsnævnets afgørelse af 11. april 1980 omfatter 17 ejendomme
i privat eje samt en ejendom, der ejes af Nordjyllands amtskommune. Afgørelsen

er forelagt overfredningsnævnet til efterprøveise i medfør af naturfredningslovens

§ 25 og er tillige påklaget til overfredningsnævnet af 14 af de berørte ejere.

De ankende ejere har enten helt modsat sig den supplerende fredning
eller ønsket forskellige ændringer af stisystemet og af de fredningsbestemmelser,

der er knyttet til offentlighedens adgang. En af ejerne har modsat sig, at der gives

det offentlige ret til at foretage rydninger på udyrket jord.
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Det er bl. a. anført ,~f de ankende ejere, at der ved fredningerne fra

1967 og 1969 er givet offentligheden ret til gående færdsel ad visse eksisterende

private veje og nyudlagte stier, at naturfredningslovens §§ 54 og 56 giver almen-
heden ret til færdsel langs stranden og på uindhegnede udyrkede arealer, og at

den dermed eksisterende færdselsret for offentligheden er fuldt tilstrækkelig.

Det er endvidere anført, at det offentlige ikke har vedligeholdt de

tidligere fastlagte stistrækninger , og at publikum derfor har færdedes andetsteds

med afgrøaetab for ejerne til følge. på denne baggrund frygter ejerne konsekven-

serne af en væsentlig udbygning af stisystemet ved udlæg af nye stier, der forud-

sætter anlæg og vedligeholdelse af trapper og spange m. v. Det er i denne forbin-

delse påpeget, at fredningsnævnets afgørelse ikke pålægger fredningsmyndigheder-

ne nogen pligt til at foretage vedligeholdelsesarbejder . Der er yderligere hen-

vist til, at den i 1967 og 1969 fastlagte begrænsning af færdselsretten til kun at
omfatte gående færdsel ikke overholdes, og at den efterhånden omfattende knallert-

kørsel er til stor ulempe for ejerne.

Nogle ejere har særligt anført, at en udvidet offentlig færdsel i områ-

det vil være uforenelig med hensynet til at bevare den særprægede vegetation og
vil være til skade for fuglelivet, ligesom offentlig færdsel vil forårsage uro for

vildtet. Det er tillige anført, at en del af de påtænkte nye stier vil begrænse mu-
lighederne for afgræsning af arealerne, og at der derfor vil komme betydelig selv-

såning, som det kan blive uoverkommeligt at fjerne.

•~
I "I

Nordjyllands amtsråd har anbefalet, at den supplerende fredning gen-

nemføres som bestemt af fredningsnævnet. Der er behov for en udvidelse af of-

fentlighedens ret til at færdes i området, og etablering af et stisystem som fast-

lagt i fredningsnævnets afgørelse vil kanalisere færdslen og derved formindske

ulemperne for grundejerne. Amtsrådet har afsat midler både til anlægs- og ved-

ligeholdelsesarbejder og til plejeforanstaltninger og har intet imod, at frednings-

bestemmelserne udvides med en pligt for amtskommunen til at vedligeholde stierne.-
Amtsrådet påregner f. eks. hvert 5. år at drøfte forholdene med ejerne.

Farsø kommunalbestyrelse har ligeledes anbefalet den supplerende

fredning gennemført og bl.a. henvist til det pres på området, som de nærliggende

sommerhusområder fremkalder. Kommunen påtænker at anlægge en parkerings-

plads nord for Ramsum Gårds arealer og føre en sti fra denne parkeringsplads
til det fredede område.

(~

Naturfredningsrådet har udtalt, at det fastlagte sti system ikke frem-
kalder betænkeligheder ud fra hensynet til naturbeskyttelse .

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har tilsluttet sig fred-
ningsnævnets afgørelse med den modifikation, at der af hensyn til fuglelivet ikke bør
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ske en udvidelse af offentlighedens færdselsret på arealerne nord for Næsgård .

I sagens behandling har deltaget 9 af overfredningsnævnets medlem-

mer.

Overfredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

Det tiltrædes, at der bør gives offentligheden ret til at færdes på de

tilstandsfredede arealer på Lovns halvøen i større udstrækning, end det hidtil har

været hjemlet . Der skønnes dog ikke på nuværende tidspunkt at være behov for
alle de stistrækninger , som er ønsket af amtsrådet og kommunalbestyrelsen, og på

enkelte strækninger findes stiforløbet at burde ændres, således som det nærmere

fremgår af det nedenfor anførte.

Denne udvidede adgang for offentligheden til området bør imidlertid

først indtræde, når der er skabt et tilfredsstillende grundlag herfor som nærmere

anført i § 4 i de nedenstående fredningsbestemmelser.

Om forløbet af de enkelte stier bemærkes:

Det tiltrædes, at stien langs kysten rundt om Lovnshalvøen på nogle

strækninger forlader de arealer, hvor offentligheden har færdsels- og opholdsret

ifølge naturfredningslovens § 54, og gives et forløb over skrænten og/eller gen-

nem indhegnet eng eller - som det er tilfældet over matr. nr. 5 d, Lovns - gennem

indhegnet plantage.

Af hensyn til driften af minkfarmen på matr. nr. 3 c, Hesselgård, fin-

des stien langs ejendommens sydvestskel helt at burde opgives. I stedet etableres
der en stiforbindelse til f"ys'rs-fien i en afstand af ~a ~-300 m Ira minkfarmen .

Efter tilvejebringelsen af de nye stier på Skovgårds jorder og stien

i sydvestskellet for matr. nr. 1 ~, Hesselgård, findes der ikke længere behov for
at opretholde den i 1969 tillagte ret for offentligheden til færdsel ad den private

fællesvej over matr.nr. 1 ~ og 1 ~,sstd. Som konsekvens heraf opgives også den
korte sti over engen på matr. nr. l!!., sstd., som ejeren har protesteret imod.

Når der fra kommunevejens ophør ved bygningerne på matr. nr. 1 ,[,

Hesselgård, bliver forbindelse til kysten ad en sydøstgående sti, findes der ikke

at være behov også for stien i vest- og sydskellet for matr. nr. 1 ~, sstd., og vi-

dere til kysten. I stedet åbnes den såkaldte Mælkevej fra kommunevejen til matr.

nr. 11., sstd., for offenlighedens gående færdsel.

Uanset om vejen forbi Skovgård mod Skovbakker vedbliver at være en
offentlig vej, findes det ikke øns keligt at lede kørende turisttrafik ad denne vej.

Parkeringspladsen på matr. nr. 1 ca, Hesselgård, bør derfor nedlægges, således

at der på arealet alene er vendemulighed for biler.
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Der findes ikke tilstrækkelig anledning til som sket ved fredning s-

nævnets afgørelse at ændre bestemmelsen i fredningskendelsen af 16. december

1969, hvorefter offentligheden har ret til gående færdsel ad vejen vest for byg-

ningerne på ejendommen Skovlund. De alternative stiføringer, der har været

drøftet, findes uhensigtsmæssige.

Farsø kommunalbestyrelse vil som nævnt anlægge en parkerings-

plads på matr. nr. 5 bi, Lovns, hvorfra der føres en sti til den markvej på matr.

nr. 6~, sstd., som ved fredningskendelsen af 6. november 1967 blev åbnet for
offentlighedens gående færdsel. Det findes rimeligt, at den del af stien, som

forløber over matr. nr. 6 ~, bliver en bestanddel af stisystemet , der tilvejebrin-

ges ved fredningen, og at denne sti forlænges med tilslutning til stien langs
skræntoverkant . Når parkeringspladsen og den omhandiede sti derfra er anlagt,

bør denne adgang til området erstatte den adgang, der blev etableret ved fred-

ningskendelsen af 6. november 1967 fra kommunevejen nord for Ramsum Gård

ad tilkørslen til gården og videre ad markvejen til de udyrkede skræntarealer
på den sydvestlige del af ejendommen.

På kortet, der hører til overfredningsnævnets afgørelse - i det

følgende benævnt fredningskortet - er vist det stiforløb, som således er be-

stemt. Det viste forløb af nyudlagte stier er kun retningsgivende.

•

Det tiltrædes, at de nyudlagte stier skal være naturstier , således

som det er bestemt af fredningsnævnet, og at rydning kan finde sted i 3 m bred-

de. Det findes endvidere rigtigst, at fredningsbestemmelserne indeholder en for-

pligtelse for Nordjyllands amtsråd til ikke blot at etablere og afmærke stierne,

men også at vedligeholde dem. For at beskytte den dyrkede jord findes det til-
lige at burde pålægges amtsrådet i et vist omfang at lade stierne indhegne .

Det tiltrædes, at der skal udarbejdes et ordensreglement for den

offentlige færdsel i området, og det henstilles til amtsrådet at udarbejde en fol-

der, der gengiv:er ordensreglementet og iøvrigt indeholder detaljerede oplys-
ninger om området og om turmuligheder .

Det findes påkræv:et ,at det offentlige får mulighed for at foretage

landskabspleje på udyrkede arealer, således som det er bestemt af frednings-

nævnet.

Idet fredningsnævnet s afgørelse af 11. april 1980 ophæves, fast-

sættes herefter følgende supplerende fredningsbestemmelser for området, som

er afgrænset på kortet, der hører til overfredningsnævnets afgørelse Cfrednings-
kortet), og som omfatter de på vedlagte fortegnelse anførte matrikelnumre helt

eller delvis:
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Fredningens formål.

Fredningen har t il formål at udvide offentlighedens adgang til

færdsel i det tidligere fredede område og at skabe grundlag for, at de udyrke-

de arealer i området kan bevare deres åbne overdrevsagtige pr~g.

Parkeringsplads og vejforlægning.

Parkeringspladsen på matr. nr. l ~, Hesselgård, kan udvides, og
linieføringen af kommunevejen kan ændres, således som det er vist på frednings-

kortet . Det er en betingelse herfor, at vejen forbi Skovgård kommer til at

fremstå i marken som en blind sidevej.

Det pålægges ejeren af matr. nr. l ~, Hes.selgård, at omdanne

parkeringspladsen på ejendommen til en vendemulighed for biler, således at
parkering så vidt muligt forhindres.

Offentlighedens ret til færdsel i området.

Ud over den ret, som efter naturfredningslovens § 54 tilkommer

offentligheden til færdsel og ophold på strandbredder, har offentligheden ret

til gående færdsel ad de veje og nyudlagte stier, som er vist på fredning skor-

tet. Det viste forløb af de nye stier er omtrentligt. Den nærmere afsætning af
stierne aftales mellem Nordjyllands amtsråd og vedkommende ejer. I tilfælde

af uenighed fastlægges stiforløbet af fredningsnævnet.

Offentligheden har endvidere ret til gående færdsel over og kort-

varigt ophold på den del af Ramsum Gård (matr.nr. 5,i, 5 ~ og 6~, Lovns), som
er vist på fredningskortet .

Det følger af den udvidede færdselsret , der herefter tilkommer of-
fentligheden, at offentligheden også har adgang til færdsel og ophold i private

skove og på udyrkede arealer i overensstemmelse med de til enhver tid fastsat-

te regler i naturfredningsloven.

De bestemmelser om offentlighedens færdsels- og opholdsret , der

er indeholdt i overfredningsnævnets kendelser af 31. marts 1967, 6. november
1967 og 16. december 1969, ophæves.

Tidspunktet for den udvidede færdselsrets indtræden.

Bestemmelserne i § 2, stk. 2, og § 3 træder først i kraft, når føl-
gende foranstaltninger er udført:

1) De i § 2, stk. 1, nævnte arbejder.

2) Etablering af den på fredningskortet viste sti fra parkeringspladsen

på matr . nr. l a, Hesselgård, mod vest til kysten og med den viste tilslutning
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til den private fællesvej .

3) Anlæg af en parkeringsplads på matr. nr. 5 bi, Lovns, og etablering

af den på fredningskortet viste sti fra parkeringspladsen mod syd.

Etablering og vedligeholdelse af stierne.

Stierne skal være naturstier , der afmærke s med små pæle med på-

satte pile. Der må i forbindelse med stierne i hovedsagen ikke foretages andre

anlægsarbejder end anbringelse af stenter, spange, trapper ved stejle skrånin-

ger og bomme el.lign. til forhindring af cykling og ridning. På stier gennem
skov må kun udføres absolut nødvendige anlægsarbejder efter enighed med eje-

ren herom eller efter fredningsnævnet s godkendelse, og nødvendig rydning må

kun ske i en bredde af 3 m.

Det pålægges Nordjyllands amtsråd at lade stistrækningerne med
tilbehør udføre og vedligeholde. Afhuggede effekter skal fjernes af amtskom-
munen, hvis ejeren ikke vil beholde effekterne og lader dem fjerne inden en af
amtsrådet fastsat frist af mindst en måned.

Amtsrådet har pligt til efter ejerens begæring at lade indhegne

den del af stierne over matr. nr. 2 ~, Hesselgård, og matr. nr. 6 ~, Lovns,
som forløber langs eller gennem dyrket areal.

Ordensreglement og information.

Det pålægges Nordjyllands amtsråd til fredningsnævnets godkendel-

se at udarbejde et ordensreglement , som i hvert fald skal indeholde:

- færdslen sker på eget ansvar, også på arealer med græssende dyr

- brug af åben ild er forbudt

- ridning, cykling og knallertkørsel er forbudt (når det ikke er offentlig vej)

- hunde må kun medtages, når de føres i snor

- henkastning af affald er forbudt.

Det pålægges amtskommunen at opstille det godkendte ordensregle-

ment samt informationstavler (med oplysning om turmuligheder) passende steder

i området, herunder på parkeringspladsen på matr.nr. 1 ~,Hesselgård. På

steder, hvor der kan være tvivl om, hvor offentligheden har færdselsret , el-
ler hvor en sti fører hen, skal der anbringes oplysning herom.

Efter forudgående aftale med vedkommende ejer eller - hvis enig-

hed ikke opnås - efter fredningsnævnets godkendelse har Nordjyllands amtsråd
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ret til på udyrkede arealer at fjerne selvsåning og udøve landskabspleje iøv-

rigt. Med afhuggede effekter forholde s som nævnt i § 5, stk. 2.

/
(~,~ Lt?-E:......_ (..........-(C_........ -,

Bendt Andersen
overfredningsnævnets formand

P. o. v.

----

ic
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FORTEGNELSE
over ejendomme, der er helt eller delvis omfattet af overf redningsnæv-

nets afgørelse af 12. oktober 1982 om supplerende fredning af arealer

på Lovnshalvøen i Farsø kommune, Nordjyllands amt (sag nr. 2458/80).

el ----------------------

-e Hesselgård, Lovns.

AI- Matr.nr. 1 ~, 1 ~, 1 ~, 1 ~, 1 f, 1 &, 1 h, 1 i, 1 1, 1 m, 1 n, 1 ~, 2 ~, 2 b,

3 a, 3 ~, 3 ~, 3 &, 3.!., 5.

Skovgårde , Lovns.

Matr.nr. 1 ~, 1 b, l ~, 1 d, 1 e, l l, l k, 2 ~, 2 ~, 2 ~, 2 d.

Lovns By, Lovns.

Matr .nr. 5 c, S ~, 5 ~, S l, S &, 5 o, S 2.' S <1' 5 r, 6 a.

lo,

'.lA•
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Overfredningsnævnets afgørelse

af 12. oktober 1982., om erstatning i anledning af den supplerende fredning af

arealer på Lovnshalvøen i Farsø kommune, Nordjyllands

amt (sag nr. 2458/80).

Fredningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige frednings-

kreds traf den 11. april 1980 en afgørelse om erstatningen i anledning af

den samtidig trufne afgørelse om en supplerende fredning af arealer på Lovns-

halvøen. Ved den supplerende fredning blev der udlagt stier i området og gi-

vet fredningsmyndighederne ret til at udføre landskabspleje på udyrkede area-

ler.

Erstatning tilkendtes 9 af de af afgørelsen omfattede 17 pri-

vate grundejere med ialt 117.000 kr., hvortil kommer et omkostningsbeløb på

1.082,25 kr. Det fremgår af fredningsnævnets afgørelse, at der ikke er til-

kendt erstatning i anledning af fredningsbestemmelserne om landskabspleje og

som hovedregel heller. ikke for udlæg af stier på eller langs strandbredden el-
ler for åbning af private fællesveje for offentlighedens gående færdsel. Er-

statning er derimod tilk~ndt for udlæg af nye stier med 15 kr. pr. løbende me-

ter, når stien forløber over dyrket jord, og med 10 kr. pr. løbende meter,

når stien forløber gennem skov eller over udyrket jord. 2 ejere er tilkendt en

yderligere erstatning for særlige ulemper.

Erstatningsfastsættelsen er påklaget til overfredningsnævnet

af 8 af de ejere, som blev tilkendt erstatning, og af 5 af de ejere, som ikke fik
tilkendt erstatning.
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l sagens behandling har deltaget 9 af overfredningsnævnets
medlemmer.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Overfredningsnævnet har ved anden afgørelse af dags dato til-

trådt den supplerende fredning. men foretaget nogle ændringer i stisystemet •

,

De af fredningsnævnet anvendte principper for erstatningstilken-

dels en tiltrædes. men de foretagne ændringer i stisystemet bevirker. at er-

statningsbeløbene til nogle af ejerne må ændres. Endvidere findes den yder-

ligere erstatning for særlige ulemper. som er tilkendt 2 ejere. at burde for-

højes. ligesom der bør tilkendes endnu en ejer yderligere erstatning for sær-

lige ulemper. Endelig vil en del af erstatningen vedrørende matr. nr. 1 ~ og

l.!., Hesselgård m. fl. ifølge erklæring fra ejendommens ejere være at tilken-
de Bjørn Bressendorf.

Ovennævnte beslutninger er for så vidt angår erstatningsbeløbe-

nes størrelse truf fet med 7 stemmer mod 2. Mindretallet har stemt for tilken-
delse af noget større erstatninger.

Der foretages herefter følgende ændringer af fredningsnævnet s
er statningsf astsættelse:

Lb.nr. S. Søren A. Skovgaard Madsen

matr.nr. 2~. Hesselgård m.fl.:

a) ca. 450 m sti gennem indhegnet

eng langs stranden 4.500 kr.

7.500 kr.b) ca. 750 m sti gennem skov

c) ca. 100 m sti ved dyrket areal 1.500 kr.

d) ca. 1.950 m sti gennem udyrket

areal 19.500 kr.

e) yderligere ulempeerstatning 25.000 kr. 58.000 kr.

Lb.nr. 7. J ens Saxager • matr. nr. 1 h

og l E. Hesselgård:

a) ca. 150 m sti gennem indhegnet
eng til dels langs stranden 1.500 kr.



Lb.nr. 10, Sv. Aage 0stergaard

matr. nr. 1 ~ og 1 !...' Hesselgård:

a) ca. 850 m sti gennem indhegnet

eng langs stranden

b) ca. 200 m sti langs dyrket

areal

c) ca. 50 m sti gennem udyrket

areal

Lb.nr. 11, Leli Skov Pedersen,

matr.nr. 1~ 11!!.og 5, Hessel-
gård:

a) ca. 350 m sti gennem indhegnet

eng langs stranden

b) ca. 100 m markvej

(Mælkeve jen)

c) ca. 300 m privat vej langs

dyrket areal og i kort afstand

fra ejerens beb?else

,
Lb.nr. 12, Kristian P. Thomassen og Peder

Mejlhede Thomassen,

matr.nr. 1 ~ og li, Hesselgård
m.fl.:

3.

8.500 kr.

3.000 kr.

500 kr. 12.000 kr.

3.500 kr.

1.000 kr.

10.000 kr. 14.500 kr.

a) ca. 300 m sti gennem dyr ket areal 4.500 kr.

b) ca. 200 m sti gennem indhegne t
eng langs stranden

tb.nr.13, Bjørn Bressendorf,

matr. nr. l!, 1l, Skovgårde m. fl:

a) ca. 50 m sti gennem indhegnet
pla_ntage langs stranden (del af

matr. nr. 5 Q" Lovns)

2.000 kr. 6.500 kr.

500 kr.
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Lb.nr. 15, Jørgen Brøndlund Nielsen,

matr.nr. 1 ~ m.fl., Skovgårde:

a.) forlægning af ca. 150 m eksiste-

rende sti gennem indhegnet eng 1.500 kr.

b) ca. 50 m sti gennem udyrket

areal 500 kr. 2.000 kr.

Lb.nr. 19, Frank Hardhi Kuck Jensen,

matr.nr. 5 E. m.fl. Lovns:

a) ca. 600 ID sti gennem eller

langs dyrket areal 9.000 kr. .. -

b) ca. 300 m sti gennem indhegnet

udyrket areal 3.000 kr.

c) yderligere ulempeerstatning 10.000 kr. 22.000 kr.

Lb.nr. 20, Aage Secher Jensen,

matr. nr. 6.2, Lovns m. fL :

a) ca. 100 m sti gennem dyrket

areal 1.500 kr.

b) ca. 600 m sti gennem indheg-

net areal 6.000 kr. 7.500 kr.

Efter naturfredningslovens § 19, stk. 4, 1. pkt., forrente s

de tilkendte erstatningsbeløb fra den 11. april 1980 (datoen for fredning s-

nævnets afgørelse) med en årlig rente, der er 1 % højere end Danmarks

Nationalbanks til enhver tid fastsatte diskonto.

Det samlede erstatningsbeløb på 127.000 kr. med renter og

omkostningsbeløbet på 1. 082,25 kr. udredes af staten med 75 % og af

Nordjyllands amtskommune med 25 %, jfr. naturfredningslovens § 24, stk. 1.

Overfredningsnævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålene kan

påklages til Taksationskommissionen vedrørende naturfredning, Amaliega-

de 13, København K., af de ejere, som enten har påklaget fredningsnævnets

erstatningsfastsættelse til overfredningsnævnet eller for hvis vedkommende



, .

,

5.

erstatningsgrundlaget er ændret ved overfredningsnævnets afgørelse, samt

af miljøministeren og Nordjyllands amtsråd. Klagefristen er 4 uger fra den

dag, overfredningsnævnets afgørelse er meddelt den pågældende. Størrel-

sen af det tilkendte omkostningsbeløb kan dog ikke påklages til taksationskom-
missionen.

/ P. o. v.~.,--

t(P'--I~/~ ~c.A ,
---eendtAn ersen

overtredningsnævnets formand

kh.
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Fredningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige frednings-
kreds har den ll.april 1980 truffet følgende

a f g ø r e l s e
i sag nr. 228/75 om supplerende fredning af arealer fredet ved Over-
fredningsnævnets kendelse af 16.december 1969 vedrørende fredning
af arealer på Lovnshalvøen.

Ved skrivelse af 20.oktober 1975 har Fredningsplanudvalget
for Nordjyllands Amt og Farsø Kommune begæret fredningssag rejst
til supplering af de ved Overfredningsnævnets kendelse af 16.decem-
ber 1969 vedrørende fredning af arealer på Lovnshalvøen (ofn. 1990/
68) fastsatte fredningsbestemmelser med det formål at sikre almen-
hedens adgang til områdets meget store rekreative værdier og for
at have mulighed for tandskabspleje af udyrkede arealer.

Efter Fredningsplanudvalgets ophævelse pr. l.januar 1979 er
INordjyllands Amtsråd indtrådt som sagsrejser i stedet for Frednings-

planudvalget.
Fredningspåstanden går ud på ændring af linieføring af en

offentlig bivej, udvidelse af eksisterende parkeringsplads, udlæg-
ning af gangstier til brug for almenheden med deraf følgende adgang
til benyttelse af strandbredder, skove og udyrkede arealer i over-
ensstemmelse med de i naturfredningslovens §§ 54, 55 og 56 fast-
satte bestemmelser, opstilling af kortborde og publikumsvejlednin-
ger samt adgang til landskabspleje af udyrkede arealer.

Danmarks Naturfredningsforening er ved skrivelse af 4.decem-
ber 1978 indtrådt som medrekvirent og har tilsluttet sig den ned-
lagte fredningspåstand.
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Bekendtgørelse om sagens rejsning er sket i stats-
tidende og Aalborg stiftstidende den l5.november 1975
og i Vesthimmerlands Avis den 20.november 1975. Almin-
deligt møde er efter indkaldelse af samtlige interesse-
rede afholdt den 4.december 1975 og 20.september 1979,
hvorhos der den 6.maj 1976 og senere er afholdt besig-
tigelser og ført forhandlinger med lodsejere.

Fredningspåstanden vedrører følgende ejendomme,
alle i Lovns sogn:, Lb. nr.
l.

2.
3.
4.
5.

6.- 7.e 8., 9.
lo.
ll.
12.

13.
14.
15.

16.

Ejer:
Nordjyllands Amtsråd
Søren Kastrup
Ejnar Harrestrup
S. Kaldahl Poulsen
Søren A. Skovgaard
Madsen

Niels Chr. Madsen
Jens Saxager
Jens Peter Mikkelsen

Matr. nr.
l a Hesselgård.
3 g

3 a
3 c og 3 i

"
"

Hesselgård.

2 a, 2 b og l o Hessel-
gård, 2 a og 2 b Skov-
gårde.
3 b Hesselgård. ,
l h og l n, Hesselgård.
l i og l k "

Egon Christensen l g Hesselgård.
Svend Aage 0stergaard l b og l l Hesselgård.
Leif Skov Pedersen
Kristian P. Thomassen
og Peder Mejlhede Tho-
massen

Bjørn Bressendorf
Anton P. Hansen
Jørgen Brøndlund
Nielsen

Ejnar Hartvig

l d, l m og 5 "

l e og l f Hesselgård
og 5 d og 5 e Lovns by

l e og l f Skovgårde.
l a Skovgårde.

lb, 2 c og 2 d Skovgårde
og 5 q Lovns by.
l c Skovgårde.
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-e Lb. nr. Ejer: Matr. nr.

17. Poul Bolsing l d Skovgårde og
5 r Lovns by.

18. N.J. Madsen l k Skovgårde.
19. Frank Hardhi Kuck Jensen 5 p, 5 g og 5 c Lovns

og l P og 2 e Skovgårde.
20. Aage Secher Jensen 6 a, 5 f, 5 o Lovns.

Bortset fra Nordjyllands Amtsråd som ejer af matr. nr.

l ~ Hesselgå~ehar lodsejerne protesteret mod de foreslåede
fredningsbestemmelser, idet de særligt har gjort gældende,
at de eksisterende fredninger og de ved disse tillagte færd-
selsrettigheder må anses for at være tilstrækkelige, og at
det foreslåede stisystem ikke tager tilstrækkeligt hensYn
til de enkelte ejendommes driftsforhold, ligesom det må for-
udses, at offentlighedens øgede adgangsmuligheder til halv-
øen vil medføre betydelige gener for lodsejerne og risiko
for skade på den eksisterende flora og fauna.

På grundlag af de under sagen førte forhandlinger
og til delvis imødekommelse af de fremsatte indsigelser er
det oprindeligt foreslåede stisystem med tiltrædelse af
sagsrejserne foreslået ændret som vist på vedhæftede kort
og således, at den offentligheden ved Overfredningsnævnets
kendelse af l6.december 1969 tilladte ret til gående færd-
sel ad de i nævnte kendelse omhandlede private stier og
veje ophæves i det omfang, disse ikke indgår i det nu fo-
reslåede stisystem.

Fredningsnævnet skal udtale:
Idet Fredningsnævnet finder, at den nedlagte fred-

ningspåstand med de under sagens behandling foretagne æn-
dringer er hensigtsmæssig til supplering af de ved Overfred-

Ilt
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ningsnævnets kendelse af 16.december 1969 om fredning af
arealer på Lovnshalvøen _fastsatte fredningsbestemmelser
med det formål at åbne adgang for almenhedens færdsel og
ophold og til pleje af udyrkede arealer, fastsættes føl-
gende bestemmelser:
l: Den på matr. nr. l ~ Hesselgård eksisterende par-

keringsplads kan udvides, og linieføringen af den
offentlige bivej fra Hessel til Skovbakker kan æn-
dres som vist på vedhæftede kortbilag, således at
trafikken ledes til parkeringspladsen, og den ek-
sisterende offentlige bivej videre mod Skovbakker
kommer til at fremstå som en blind sidevej.

2: Der tillægges almenheden ret til gående færdsel ad
de på vedhæftede kortbilag markerede private veje
og stier.- Stierne vil kunne udlægges i indtil 3 m's
bredde og afmærkes med små pæle med påsatte pile.
Ud over nødvendige stenter, spange over våde områder
og eventuelle trapper ved stejle skråninger samt even~--
tuel opstilling af bomme til forhindring af kørende
og ridende trafik foretages der ingen anlægsarbej-
der i forbindelse med stierne. Den nærmere afsæt-

/

ning af stierne vil på fredningsmyndighederne s vegne
være at foretage af Nordjyllands Amtsråd efter samråd
med vedkommende lodsejer. I tilfælde af uenighed
fastlægges stiforløbet af Fredningsnævnet.

3: Det følger af den i punkt 2 fastsatte færdselsadgang,
at almenheden har adgang til færdsel og ophold på
strandbredder, i priv?te skove og på udyrkede are-
aler i overensstemmelse med de -til enhver tid i
naturfredningsloven fastsatte regler, for tiden be-
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kendtgørelse a~ lov om naturfredning nr. 435 a~ l.
september 1978 i kapitel VIII.

4: Ved veje, stier og parkeringspladser opstilles ved
~redningsmyndighedernes foranstaltning passende an-
tal anvisningstavler med kort og ordensreglement til
vejledning for publikum.

5: Fredningsmyndighederne har efter ~orudgående samråd
med vedkommende lodsejer ret til på udyrkede arealer
uden udgi~t ~or lodsejerne at rydde selvsåning samt
foretage pleje a~ lyng- og enebærarealer, således at
disse arealer bibeholder deres åbne overdrevsagtige
præg og ikke får karakter a~ skov og krat. I tilfælde
a~ uenighed fastsætter Fredningsnævnet om og i hvil-
ket om~ang, den ønskede rydning og pleje bør ske.

Det bemærkes, at Fredningsnævnet under sagens behand-
ling ved skrivelse a~ 25.september 1979 i med~ør a~ natur-
fredningslovens §§ 16 stk. 2 og 34 stk. l har godkendt, at
Nordjyllands Amtsråd på den amtskommunen tilhørende ejen-
dom "Hessel", matr. nr. l a Hesselgård, anlægger de på det
vedhæ~tede kort viste stier, opgraver en tilgroet åledam
nord ~or Hessel, udvider den eksisterende parkeringsplads,
omlægger den offentlige bivej og opstiller stia~mærkninger,
publikumsvejledninger m.m. samt i tilknytning til parkerings-
pladsen opfører en toiletbygning med udestue, alt i overens-
stemmelse med det nævnet ~orelagte ideoplæg a~ november 1978
til projekter på "Hessels jorder" samt med forelagt bygnings-
tegning med beskrivelse.

Sagens erstatningsspørgsmål er afgjort ved en samti-
e I,' dig hermed truf~et a~gørelse, hvorved der er tillagt lodsejer-

v

"I

ne erstatninger til ialt kr.117.ooo,oo.
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Nærværende fredningsafgørelse vil være at tinglyse
på de foran under lb.nr. 1-20 nævnte ejendomme, og fred-
ningsbestemmelserne er efter naturfredningslovens § 22 stk. l
bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over
ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet.

Fredningsnævnets afgørelse vil, da de tillagt e erstat-
ninger overstiger kr.loo.ooo,oo, i henhold til naturfrednings-
lovens § 25 være at forelægge Overfredningsnævnet til efterprø-
velse.

,," Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 26 bl.a. af
lodsejerne og forskellige myndigheder indbringes for Overfred-
ningsnævnet, Amaliegade 13, 1256 København K. Klagefristen er 4
uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende •

.'

ee
/

H.P. Sørensen.

I



;
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Fredningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige fred-
ningskreds har den ll. april 1980 truffet følgende

afgørelse
om erstatning i sag nr.228/75 om supplerende fredning af are-
aler fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af l6.december 1969
vedrørende fredning af arealer på Lovnshalvøen.

Fredningsnævnet har ved en samtidig hermed afsagt
afgørelse truffet bestemmelse om, at der indenfor områder fre-
det ved Overfredningsnævnets kendelse af l6.december 1969 om
fredning af arealer på Lovnshalvøen bl.a. kan anlægges stier

til brug for almenheden og foretages landskabspleje af udyr-
kede arealer.

Lodsejerne har nedlagt påstand om erstatning for
udlæg af stier og for benyttelse af eksisternede private
veje samt for særlige ulemper ved den tilladte publikumsadgang.

Fredningsnævnet har beregnet de lodsejerne til-
kommende erstatninger på grundlag af oplysninger fra Nordjyl-
lands Amts fredningskontor om de udlagte stier og vejes læng-
de, beliggenhed og karakter sammenholdt med nævnets iagtta-
gelser under de foretagne besigtigelser. Fredningsnævnet har
ikke fundet grundlag for at tillægge erstatning for den del
af stisystement, der som vist på det fredningsafgørelsen ved-
hæftede kort følger strandbredden, medmindre der har foreligget
særlige forhold, f.eks. flytning af hegn eller lignende, lige-

som nævnet som hovedregel ikke har tillagt erstatning for åb-
ning af private fælles veje for gående færdsel eller for ulem-
per i anledning af de fastsatte rydnings- og plejebestemmelser.
Den hver enkelt lodsejer tilkommende erstatning fastsættes her-
efter således:



,

5.

Lb.nr. :

l.

2.

3.

a)

b)

c)

a)

- 2 -

Ejer:
Nordjyllands Amtskommune
har frafaldet krav om er-
statning.

Matr.nr. :
l ,§, Hesselgård.

Søren Kastrup, c/o adv.
Jørgen Schreiber, 8544
Mørke, udlæggelse af ca.
30 m sti gennem udyrket
areal langs strandbred.
Ingen erstatning.
Ejnar Harrestrup Andersen, 3 a Hesselgård.c/o Handelsbanken, 2600
Glostrup, udlæggelse af ca.
100 m sti gennem udyrket
areal langs stranden samt
åbning af ca. 150 m pri-
vat fælles vej langs dyr-
ket areal. Ingen erstatning.

3 g Hesselgård.

S.Kaldahl Poulsen, Hesselvej 3 c og 3 i Hesselgård.58, Hvalpsund, 9640 Farsø.
Udlæggelse af ca. 100 m sti
gennem indhegnet eng langs
stranden. kr.l.ooo,oo.
Åbning af ca. 50 m 9rivat f~lles
vej langs dyrket areal, kr. o.
Ejeren har endvidere nedlagt
påstand om erstatning i an-
ledning af, at der 9å naboejen-
dommen langs hans ejendoms
vestgrænse udlægges en sti i
skoven, hvorved der på grund af
uro m.v. må antages at opstå
risiko for skade på hans pels-
dyrfarm, der er placeret umid-
delbart op mod skellet. Nævnet
har ved besigtigelse konsta-
teret, at stien kan følge en
eksisterende skovvej i en af-
stand af 20-30 m fra skellet
og har herefter ikke fundet
grundlag for det fremsatte krav.
Erstatning ialt kr.l.ooo,oo.
Søren A. Skovgaard Madsen,
Hesselvej 64, Hvalpsund,
9640 Farsø.
Udlæggelse af 600 m sti
gennem indhegnet eng langs
stranden •••••••• kr. 6000,00.

2 ,§" 2 b og l 2 Hesselgård,
2 a og ~ ~ Skovgaarde.



~
I

Lb.nr.

e b)

c)

d)

e)

,
6.

e• 7.

- 3 -

Ejer:
Udlæggelse af ca. 900 m sti gen-
nem skov •••••••••••••••••• kr. 9.000,00
Udlæggelse af ca. 100 m sti ved
dyrket areal •••••••••••••• kr. 1.500,00
Udlæggelse af ca. 3.450 ID sti
gennem udyrket areal, heraf ca.
1000 m langs strandbred neden-
for havskr~nt •••••••••••• kr.24.500,00
Ejeren har endvidere nedlagt
~åstand ~å, at der tillægges
ham en skønsmæssig fastsat
erstatning for forringelse
af hans jagtmulighed og har
til støtte herfor anført, at
hans ejendom er meget vel-
afgrænset og hidtil ufor-
styrret af uvedkommende, og
at de gennem ejendommen ud-
lagte stier vil medføre uro
til skade for vildtet, sær-
ligt i yngletiden. Nævnet
har fundet det rimeligt, at
der tillægges ejeren en vis
erstatning, der passende fin-
des at kunne fastsættes
til ••••••••••••••••••••• kr.15~oo,oo
Erstatning ialt ••••••••• kr.56.000,oo
Niels Chr. Madsen, Hesselvej 62,
9640 Farsø.
Udlæggelse af ca. 100 m sti over
dYrket areal ••••••••••••• kr. 1.500,00
Jens Saxager, Falkoneralle 2,
2000 København F.

a) Udlæggelse af ca. 200 m sti
gennem indhegnet eng til
dels langs stranden ••.••• kr. 2.000,00

b) Af den ved Overfrednings-
nævnets kendelse af l6.de-
cember 1969 tillagte f~rd-
selsret ad urivat vej be-
vares færdselsret på ca.
500 m og nedlægges nå ca.
150 m. Ingen erstatning.
Erstatning ialt ••••••••• kr. 2.000,00

Matr.nr.:

3 b Hesselgaard.

1 h og 1 n
Hesselgård.



,
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Lb.nr. :
8.

Ejer:
Jens Peter Mikkelsen, Hesse1vej
68, Hvalnsund, 9640 Fars0. l i og 1 k Hesselgård.

Matr.nr. :

9.

Intet nyt stianl~g. Af f~rd-
selsret ad ~rivat vej tillagt
ved Overfredningsnævnets ken-
delse af 16.december 1969
nedlægges ca. 270 m. Kr. o.
Egon Christensen, Hesselvej 74,
Hvalp sund , 9640 Farsø.

a) Udlæggelse af ca. 150 m sti ad
privat fællesvej. Kr. o.

1 g, Hesselgård.

b) Af færdselsret ad privat vej tillagt
ved Overfredningsnævnets ken-
delse af 16.december 1969 be-
vares ca. 250 m og ophæves
ca. 75 m. Kr. o.

lo. l b og 1 1 Hesse1gård.Sv. Aage østergaard, Hesselvej
78, Hvalp sund , 9640 Farsø.

a) Udlæggelse af ca. 850 m sti gen-
nem indhegnet eng langs stranden
............................ kr. 8.500,00

b) Udlæggelse af ca. 200 m sti
langs dyrket areal •.••••••• kr. 3.000,00

c) Udlæggelse af ca. 150 m sti
langs strandbred nedenfor
havskrrent kr. o

Erstatning ialt ..••.••...•. kr 11.500,00
Leif Skov Pedersen, Hesse1vej
93, Hvalp sund , 9640 Farsø.

l d, l m og 5
Hesse1g!:rd.

a) Udlæggelse af ca. 450 m sti
gennem indhegne t eng tildels
langs stranden ••••••••••• kr. 4.500,00

b) Åbning af færdselsret på ca
300 m privat vej langs dyr-
ket areal. Under hensyntagen
til, at den offentlige færd-
sel vil passere ejerens be- .
boelse i en afstand af ca.
30 m, tillægges en ulempeer-
statning, der passende fast-
sættes til •••••••••••••••• kr. 3.000,00
Erstatning ialt ••••••••••• kr. 7.500,00



,

tfe

- ,-Lb.nr. : Ejer:
Kristian P. Thomassen og Peder
Mejlhede Thomassen, Hesselvej
87, Hvalpsund, 9640 Farsø.

12.

a) Udlæggelse af ca. 300 m sti
gennem dyrket areal .••••kr. 4.500,00

b) Udlæggelse af ca. 300 m sti
gennem udyrket areal ••• kr. 3.000,00

c) Åbning af tærdselsret på ca.
200 m eksisterende vej •• kr. o

d) Udlæggelse af ca. 250 m sti
gennem indhegnet eng langs
stranden •••••••••••••••• kr. 2.500,00
Erstatning ialt ••••••••• kr.lo.ooo,oo

13. Bjørn Bressendorf, Pilev~nget 3,
8620 Kjellerup.
Det oprindelige forslag om åbning af
privat vej gennem ejendommen, der er
indhegnet, og som drives som plantage-
ejendom, er frafaldet under sagen.
Ved fredningsafgørelsen tillægges
der ikke færdselsret over ejendom-
men, men over matr. nr. 5 d Lovns,
der ifølge tingbogen tilhører ejer-
ne af ejendommen lb.nr. 12. Matr.
nr. 5 d Lovns er beliggende mellem
nærvxrende ejendom og stranden.
Ejeren har nedlagt pustand om er-
statning på mindst kr.50.000,oo og
har til støtte herfor bl.a. gjort
gældende, at han har lidt tab ved
driften, sålænge der var uklarhed om,
hvorvidt det oprindeligt foreslåede
stiforløb skulle gennemføres, og at
han i 1962 af den daværende ejer af
ejendommen lb.nr. 12 ved magelæg er-
hvervede et ca. 15 m bredt areal af
matr. nr. 5 d Lovns mellem matr.nr.
1 f og stranden, hvilket areal er til-
plantet i 1962-63 og senere, og hvorpå
der er etableret en helårs bådplads -
med dertil hørende ophalingsspil. An-
læggelsen af stien over arealet vil
gøre dette værdiløst og bl.a. medføre
risiko for hærværk, ligesom han af-
skæres fra at have båd ved stranden
og får udgifter til fældning, opsæt-
ning af hegn og låger m.v.
Da der ikke findes grundlag for til-
deling af erstatning for driftstab,
og da det nævnte magelæg ikke sesbe-
rigtiget i matriklen, og ejeren ikke
ses at have onnået nævnets tilladelsetil indhegning og beplantning af det

Matr.nr. :
l ~ og l f
Hesselgård og
5 d og 5 ~
Lo'Vns by.

l ~og 1.f°0
Skovgaarde.
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Lb.nr. : Ejer: Matr.nr. :

areal, hvorover stien føres, vil det
fremsatte krav ikke være at tage til
følge, hvorved endvidere bemærkes, at
det på grund af de særlige forhold på
stedet ikke ses at være muligt at flyt-
te stien ned på stranden eller nærmere
stranden end bestemt.

14. Anton P. Hansen,
Skovbakken, Hvalpsund, 9640 Farsø.
Et foreslået stianlæg er frafaldet
under sagen. Ingen erstatning.
Jørgen Brøndlund Nielsen,
B.S. Ingemannsvej 4, 8230 Åbyhøj.

l a Skovgaarde.

15. l b, 2 c og 2 d
Skovgaarde og -
5 .9. Lovns by., Ved fredningsafgørelsen opretholdes

den ved Overfredningsnævnets ken-
delse af 16.december 1969 tillagte
færdselsrettighed på ca. 500 m privat
vej. Efter ejerens ønske forlægges
ca. 250 m fra privat vej til ny sti,
hvorved færdsel forbi gårdens bygnin-
ger undgås. Endvidere ophæves færd-
selsret ad private veje på en strækning
af ca. 600 m samt nyudlægges sti ca.
450 m (heraf forlægning af 300 m eksi-
sterende sti) over udyrket areal og ca.
150 m gennem eng ved stranden.
Under hensyntagen til de betydelige for-
dele for ejendommen i forhold til de
tidligere gældende færdselsrettigheder
efter Overfredningsnævnets kendelse af
16.december 1969 og endvidere til, at
der ved Overfredningsnævnets kendelse
af 31.marts 1967 er ydet erstatning for
offentlighedens ret til nærmere bestemt
færdsel over matr. nr. l b Skovgaarde og
5 .9. Lovns, finder Fredningsnævnet ikke
grundlag for at tillægge erstatning i
nærværende sag.

••
16. Ejnar Hartvig, Hesselvej 77, l c Skovgaarde.

Hvalpsund, 9640 Farsø. -
Ca. 350 m færdselsret ad privat vej ef-
ter Overfredningsnævnets kendelse
af 16.december 1969 ophæves.
Ingen erstatning.

17. Poul Bolsing, Hesselvej ·13, l d Skovgaarde ogHvalpsund, 9640 Farsø. 5 r !pvns by.
Udlæggelse af ca. 300 m sti gennem
udyrket areal ved stranden og op-
hævel~e af ca. 300 m færdselsret sdpriva:t vej forbi bygningerne.
Ingen erstatning.



- 7 -

Lb.nr. : Ejer: Matr.nr. :
18. N.J. Madsen, Brogaardsvej 43,

2820 Gentofte.
l k Skovgaarde.

19.

Det oprindelige forslag om
stiudlæg over ejendommen er
frafaldet under sagen.
Ingen erstatning.
Frank Hardhi Kuck Jensen,
Lovns, 9640 Farsø 5 E., 5 g og 5 .2.Lovns og l E. og 2 e

Skovgaarde.
a) Udlæggelse af ca. 600 m sti gen-

nem eller langs dyrket areal kr.9.000,00
b) Udlæggelse af ca. 300 m sti

gennem indhegnet udyrket
areal •••••••••••••••••••••• kr.3.000,00,
Erstatning ialt ••••••••••••kr.12.000,00

20. Aage Secher Jensen, Torpvej 6 !O, 5 f, 5 o Lovns.
39, Lovns, 9640 Farsø. -

a) Udlæggelse af ca. 400 m sti
gennem dyrket areal ....... kr. 6.000,00.

i b) Udlæggelse af ca. 950 m sti
gennem indhegnet areal ..... kr. 9.500,00

c) Udlæggelse af ca. 150 m sti
langs strand ............... kr. o

e•
Erstatning ialt •••••••••• kr.15.500,00
Ved erstatningsfastsættelsen er der ta-
get hensyn til, at en del af ejendom-
men er fredet ved Overfredningsnævnets
kendelse af 6.november 1967, hvorved
der bl.a. er tillagt offentlig adgang
til gående færdsel over det fredede
areal.•

Der er ikke under sagen fremsat krav fra brugere eller
andre indehavere af rettigheder over de af fredningsafgørelsen
berørte ejendomme, og Fredningsnævnet finder ikke, at der ved
fredningsafgørelsen er sket forringelse af pantesikkerheden i
nogen af de berørte ejendomme.

De tillagte erstatningsbeløb ialt kr.117.~oo,00 forrentes
efter naturfredningslovens § 19 stk. 4 med en årlig rente, der er
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.~_ 1% højere end Danmarks Nationalbanks til enhver tid fastsatte
diskonto.

r omkostninger tillægges der lodsejerne v/Jens Mikkelsen,
Hesselvej 68, 9640 Farsø, kr.l.082,25 til betaling af honorar til
Dronninglund Herreds landboforening og husmandskreds for medvirken
ved sagen.

Nordjyllands Amtsråd har nedlagt påstand på, at de tillagte
erstatninger i lighed med de ved Overfredningsnævnets kendelse af
l6.december 1969 tillagte erstatninger fordeles med 9/10 til stats-
kassen og 1/10 til amtsrådet.

Idet Fredningsnævnet ikke har hjemmel til at foretage den,
ønskede fordeling, vil erstatningerne med renter og omkostninger
efter naturfredningslovens § 24 stk. 1 være at udrede af staten
med 3/4 og af Nordjyllands Amtsråd med 1/4.

ee

Nærværende erstatningsafgørelse, der efter naturfrednings-
lovens § 25 vil være at forelægge Overfredningsnævnet til efter-
prøvelse, kan alene eller sammen med den samtidigt hermed afsagte
fredningsafgørelse påklages tilOverfredningsnævnet, Amaliegade 13,
1256 København K., efter de i naturfredningslovens § 26 fastsatte
regler. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende •• (.

/. /J;/~~ ~<--~_,~

H.P. Sørensen.
're: 7 / -; k" 71: / l''rj-7---'- -..-

Hanne Thyges~n~

1 /
E.Bruun de ~ ergaard.
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afsagde Overfredningsnævnet

k e n d e l s e

i sagen nr. 1990/68 om fredning af arealer på Lovnshalvøen.
Den af fredningsnævnet for Ålborg amtsrådskreds den 10.

august 1968 afsagte kendelse er sålydende:
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Ved skrivelse af lo. Juni 1966 har Danmarks Naturtrednings-
forening be~t fredningssag rejst vedrørende nedennævnte matr.
nro beliggende i henholdsvis Louns by, Hesselgårds og Skovgår-
dens jorder, alle af Louns sogn. Af skrivelsen skal citeres
følgende:

"Det område, for hvilket der rejses fredningssag, fremtræder
som en meget markant højderyg, hvis højeste punkter, Skovbakke
46 m, Kongshøj 40 m, kroner et iøvrigt kuperet landskab, der mod
nord, vest og syd begrænses af 15-20 m høje stejlskrænter - sten-
alderhavets gamle kystlinie - der nu på de fleste strækninger
ligger beskYttet bag et marint forland, kun længst i syd ved
Knudshoved og langs Melbjerghoved i vest er de gamle kys tskrænt er
fortsat udsat for havets angreb og nedbrydningo

De store højdefors~elle mellem kysten og de centrale dele
af halvøen i forbindelse med de relative korte afstande har i

senglacialtid, mens plantevæksten endnu ikke formåede at fast-
holde overjorden, medført en kraftig erosion af overfladevandet,
således at halvøens fald mod nord, vest og især syd er gennem-
furet af ofte dybe render og kløfter, der tilsammen giver indtryk
af et veritabelt bakkeland, som geologisk betegnes som "falske
bakker" •

Halvøen udgør en landskabelig helhed, der endnu stort set
henligger i naturtilstand dog under påvirkning af skiftende
tiders landbrugsmæssige indflydelse. De udyrkede arealer dækkes
hovedsageligt af en tr.æagtig vegetation med flere krattyper. I
den nordli~e del finder man et par egekrat adskilt af magre
gr,æsningsoverdrev. Disse krat er gjort til genstand for omtale i

Gram, Jørgensen og Køjes videnskabelige afhandling om de jydske
egekrat og deres flora fra 1944. På den sydlige strækning mellem
Melbjerghoved og Knuddal findes et ca. 25 ha. stort, ~ enekrat,
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re som.på lysåbne sted.er rummer hede og overdrevsvegetation.
Et kys--:om.,,:·åo.e ud .fo~Iielbje!'gh.ovedpå sydkysten samt

et mindre område på vestkysten og et på sydkysten er i forvejen
f~edede og e~ holdt uden ~or'Genne fredningssag.

Hssse~g~~dens jorderj der fo~ nylig er overgået i \f~~ntlig
aje, repræsenteres af cae 1/3 ~f det samle~e o~åde~

(e De~ nedlægges følgc~de

BebygBelse ska: il:kevære tilladt bortset fra bygninger,
der er uød7endige for ~iften af allerede eksisterende land-
brugsejendomme ..

Opstilling af boder~ skure) master e14a3 skæmmende ind-
retni~g€r må ik~e fin~e stedo

Arealerne ~å ikke ben~cte3 til hankastning af affald
eller etablering af bilo~hubningspladsere

Uden for ee nu til haver eller frugtplantager udlagte
exe~ler må tilplantning med lov- eller nåletr.æer ikke finde

De på aree.lerne eksisterende egekrat og enebærbevoksninger
må iyJ[e fjernes.

Terrænformerne må ik~€ ændres ved afgravning eller opfyldningo

C~pingpladser må kun oprettes med de påtaleberettigedes
samtykke"

Påtaleret tillægges frecnin6snævnet for Aa:borg amtsrådskreds
og ~anmarks Naturfredningsforening~

Foreningen forbeholder sig under sagens behandling for
n~~et at ændre frednings~åstandenc

Dan.."llarksNaturfredningsfo::-er:ingfind.er iøvrigt, at der
'mder 4æVnsbehandlingen bør tages stilling til områdets
ud~yttelse til rekreativt for~ål~ herunder ~avnlig offentlig-
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e r..ed.ensadge.ng til at tage op:1old og -r,a.de :'ra kystarealet(, II

B3kendtgør~lse C~ den ~remsatte b~gxring og en jour_o

føring af" oprE:gning~n af ej e:lc\o!i'L.YTJ.ene(s:.dstnæv.lte beliggende
-ir.lclp. .... ~o'''' Hc.r"''''elg~·r-'!c';'"\cJ·cr.::JLr:>:t' -Ll! ,~ l~ "'.,Ll:: llS 19 l_i, J!.~ J.... oL... '- ,;;> '" • eJ. ~ : J o • ~ V· • , - ~ -- ~ ~ l' . l'

'
1 Jm 1::1 ] n ~d). ~ of".:I ~ t d b- . et t t' - - f~~.~ ~''j _.. ~ - og:)'-'- !18~ .~un~...E:~ S e J.d?..:; 1. ....' a s 1.Q.ena.e or

, uh 1- . - - ,., . . l06~ "l ..L.. dnE. .0. asv1.S a.en J./o JU::J.J.. ,/ o, G.en. 00 8.l:guSlt s...,a.. oZ en

15". i'ebru&L' 1S'63 for s~ vidt arJ.går JIto.trenre l g Skovgård jfro

.Nnt;urfredningslovenE~ § lo o Frednings'csg:eringell omfatter her·-
~fter i alt nedell:l~;vn~e26 ejendow~ev

Efter at samtlige lodsejere og de i ejc~dommene iøvrigt
inte~~3serede va= bC~0=igt i~dvarslcde og citer at såvel
afsk~l~t af frscinin3sbegæringen som dertil hørende kort var udsendt

til alle i"'ette ",reol:ommc!lcle , e..fh:)ldt ::læv-net c.et første møde i
og

fr2dningssagen &8n 29Q avgust 19~5 p& Hval'Slll1d kro/i forbindelse
fierEed og senere ia~dt besigtigelse stedo T~l mødet va~ endvidere
inc.v8.l'slt;t De.nme.rks }~e..~.frec.nings.forening! Antsråd..:t ~ Sogneråå.et,

ii'~· ....,'1'~··L')~·""'P1anuo':';-a' rrnt ~ ........+ l\l~t'; ~n",'lnusc'o+- r1e-n al' e v-"''''' Tnød7:.L:"",,-t:~..L~ ... .L"D"'~':' "'- • ..\ ...!...:::-,(i O(..I..,i.JJ.v i.1C\ ..L\..,.:j,._v.-. ......._ v) ""- ..... c;;.;,.._.J.. e::-.L..&..J. _

t:'llsr re:-pJ."æzenteI'ctejcr::-eaf salTI.tlige ejen.domme med undtagelRe
~.f 88..g~rne 2? 37 6~ 8 og 2':'e. !':.f :p~te1l8:verne og andre i e-jen •.

~.O:n:r.CD.8 i~tf::C8sserCc.e"J'c:..:r ~::U:2 mødt sag 9 Fo..rsøSparekasse ~
sag 19 g&rdeje~ Peder Peierse~ (Erat) Evalpsund og s~g 21 boels-
!r.c...Ii.G. -".nder.::Peter J6:lSen.;Hvnlps-..m.d~

Landbrug ifølge endeligt skøde lyst~.~atre

den 2SQ jll~i 1966~ ~a1boI'g kmtsråd~ Følgende se~vitutter ~
betydning for s3geD~

lYEt i 1935"

2c Doln.l.!llent o:n st:randbyggelinie lyst i 19400



~f skødet s~al citc~os f~lgenQe:

~2]jjmeJ.

I.'
iS~&~Qsættes ind7er-1i~ og udvendig og s~~l s~edse holdes i

som den 8..2 nu I:
-- ... -'o

bygt:..::'ngernea .fu.ldstænd.ise istandsættelsE' og t1rif t, skcznnes

.... '7lr,,,te:nd'; ~.:- '-"'G f""'~ c.o+.,.rl·'r~ Ol:" -1" .... - c,rn"'Lfl'p og le]": e-"" ""o tleJ· e .;nd-l-·~..J..:l ....... \v.i. -L ...:t'.J~ Cl .Lo.C"v",v.b...l: ...1",,;; b _ .•. "j....,;,IX. 6-' I ~ . ...L _ V __ ...,..1-.'_

8~.1E:::' ii.: :-l,l:;-oe ll2..sisten }ra Lej en i hS'7en." "
I

~~0'tE-fur-..1rLI'):G. c.rJ.\.::YCF:: ,'.j.75"ooo kT'" Købot 0'21fa:;-';8cletill:'ge
"j)c~-:'r. n..'t'( '_1':= lio"',,'" 'P.7,<. TJOU:"l3 c')s;rn 0'- eJ··'na.-,",T"'c!"'~'i'd';""1'"1 u':!C'J'orne.... - -.... •. L_' .. • •.-0 b . - ,-,__OV"""",,_ ..I..v_._ -J~ _!'.J

~~~ (Ifolge pLteg~ing på

477liooo kros

acri.J. ::'9:)7 fr'a A:ntsråuet (.A-89~38-·

til g,:mne::r.førelse a.f en ud.st;ykning af sc.mmeJ'husgrt:.nc1cc.

S~ibsj cli~.rl'i at: doer, h,..' is freCu'ling genne:m..føres, betales en



''> 6

-<',-.,.___ t ..

110t omfatter en ud.pf'...!'ceJ....

"DeDne b~.~tor:"ln~·,lseer inu2Rt for at skabe den 0ko:J.o:'1liske

.--- og Bælgerc~s restau~

h.c-,'·e~lCf3:lgsrsc:n et cK3cTIpel på en g?.Juruel stråtækt hcrreg~~d,

og
<':-1 ("r'C·~/i"-oT' ~o'-""l1tlr-~ -~...,r'l]'--r-,~- 6 --I -. - ..:.. ~- ...... _,:,u ........~"-=---:..J stiJ. skal

~.,. .,
se.J_C(.te9 :

t'l.i-
j) ::t/ ~~;tf J :,-,.~:,.1l-;:~.~j t iJ.l :~(lt.e u2.st;:7 !{l) ~:C.(Es:.~1S:Ftlf:Ul fa tter

~= S~.•_._l__"::' "'l ·n~r,,~,...,-;, t'":l t':' ol.,,. - --~. S' \; '-'.L.1:J.. __ ",.. ...-.., ../ '''''

')~ ~~ ~rl~to;r. mL~ det vil Sigb for i~lt
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I

I .. ,.. '. __ !.. \.
l... . ~.. ........

l '. ~

,'.- .-... , .... '

~. .1 .

..ll-, ~ .~ ~J.' ~ -~ f:" :...
\.: t} _'a .;

E:n betyde] ",w

bl.a.: 'lu.::.d.er

\ ...

1 - 1""'- ""-~ C. • r...L.': ~-- .....'- "r-.... + , ...."1T"'!:r-. •.-.")t- r .;1 -'~')_L'-' ···:-·).J,·_6_'.z..~-:::.J '-'CJ G.€ .... .;._,.._J....J\J\AJE· 8U~..:,'j

c ~..~', ~,,..te1:' ·"b"'-"'n';.....-'-'I'-' ...t~ t- v\..··~_ . ...,- Cl o ......I.t:,v

få
XO:,:p.ll·:lne mid:ier ...... -lJll.

af s11:.'-~:lingc de arealer der,

jier at de o.reale:.:: '7

f:JI' ye~Gn i det
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v~~s2~t~igG burde friholdes for bebyggelse for derved at skabe
!t.u~j gh3d. :fer a.t 1>3.....-a:::,eudsigten fra Dætrnte vej udover Litnfjorden.
ll.:0dE::'t. l"'esUltE:::t'cc.e i, at lrntsrådet :!..odudru-bejde et kort, der
1:;).8V f.?::'em~enc:t~ gennem landinspektør LD.U r1Jerg 9 Farsø, ved
n~rive:se af 22~ eugust J.9679 t:voraf bL,a" fremgik 3 at ,Amtsrådet

at et ~æ~~re på kortet (sag l bilag 7) med,r' ... e hO] d~ I~or•. .'.ol L.. ,. s

tJ.åt indrar;met, vest for ove!lnæv~te vej liggende område burde
er .....;,~.1cr'gge3 ti~.Gcw.~erhuEL.;eb~rggelsetilligemed et cal> 16 tdl> land

stort a~eal uniddelbart øst for denne vej, således at de reste-
~Gnue aro~ler enten sh~lle være forbeholdt landbrugsdrift ogIe for så vidt ang~r den sydlige cel grænsende op til ovennævnte
=:::,c'dE'dcslugt (serv-:"tut1) fortsat måtte henligge som græsarealer.

I~~en fredningssagen blev rejst, havde nævnet forhandlet
blcae med Det sæ~lige bygningssyn 05 Ministeriet for kulturelle
~.:l.~i.S5~11c..er.'ned henblil.:på a:; søge ejend.oIPmenshovedbygning
~eQ udlæ~g~r reDtaQ~e~et og bevaretc Det forventes, såfremt
i"re1.ningen i det V8se~tlige gennemføres, at hovedbygningen med
:J;..Jæ~!SQ:.:' bygnir~sfredes <>

e
e
e lH:ll::O].rlSYic2.962 o~~ ~.965 til~ørte Foul Hostru.p Pec.ersen, der

vad ~k~dG lyst 3~ september :966 har solgt grundene til dYrlæge
SO::':"21:' Eas trup, Bz;g()V8~ l, Ged.sted~ !1...f servitutter skal nævnes:

]., Dc1:UI:lL'nt cm st::"an(1":;yggelinie'.lyst den 21~" juli 1940,

~~e~r~r"ndn m~+I~ ~~ 3g
li \04 ta.:/. v _ .L:~( _ v (t L ...._.. o

2., Do1.'"U11lentor.::'orbl1dmoc. bebyggeLse :lyst den l" august
1964, ved=ørende ~atr. n~~ ...g

;> ..

Besi~tigel~€ er foret~get den 30~ oktober 1967~ Det kon-
s~steredes~ at der p~ natr, nro ~ er opført et sommerhus,



., "·9-
Potc ...... J;·OT'·""L.nt, lo" (.1' .:
~ •• .;. - h. <J.Io '. • J. O J. f:.:'edni~e;S!IlfCssig h~mseentie er lovligt opført o

;'{. den 13j-J cstlir.;e osJ. e.~" d0t.te ms.t!.'. tl.r~. findes en granbe-

fo"V) I'.){- ";l~"-g'~ .~ '-"('11 ')-1 • c·'·· L.·~l 't
..... <~U .::'tt "_~.'l..: t;v~J.. ~ ! _lov ...... ~;.. holde denne

;~::~_~:~ :r.:CJ.tr..n~" ~~ Hes Eel (lal~d.b.C'Ug)tilhørte ifølge skøde

e ly~~-: d~;i.1 lJ.~ m.qj 1955 h::mde1.s~andK:i:'", Dybdal Hansen, Vcster-

Gel' stec:" :::fts::- I'ej sning a.f frcc.ningssagen er ej en-

e~dG1ibt skøde, lyst den

rlDC~r["c:1.. R0:r.~ Uote:'....et S0E l 1-i::dh!'1.lgse,j end')LlCl Unc.tr en besig-

.~.:.; ..::.;.~t; Gl.'ej e.:'.e si;:: ('11 et ai' de nuvc;~:rend..J ej ere mo6erni.seret lc.r..dbo~,

e
e
e

':._,,_.~"Ui31:.gtj2Dc.9 i E:""... slugt" I'81.' 8::- d.en 2?~ august 1966 truffet

Tr ÅD TT , .. , - • ~. -, 0-7 .. t '·lr t f A-~:'~:~~-:.2_-._.:-1:::-:::~ /.. _~....:::::2~.~~!.... er G.~m .ko? J~~+~~,;b UQS yr .•.~e ra.r-

:;. ['::;:1'..0.0 ·:~2.t{) ind-:lra:.:::·:,t unde~ ;:;'Rtr~ n::,,, ~ samme sted~ (Se

å.en lo ..august 1967
"_-"I'" },~.,-l d-"", "T)c'.11C -y, (se s~g 5')J-1.{..! ...u ~':....._v .._ oL _ .... c.w ~ li



- lo -

}t H6~ er den l3~ juli 1967 udstykket tra matr.

tilhører ifølgp, skøde lyst den 2. maj 1967 skole-

i'" '-'1''\ - (:..1- ·~.r'?ouiL .. ~.~t..~ .. lI\,;. ... _ Lybækt Ullits. Allerede i 1965 - altså før

fr0d=ir.gssae:en - fremsatte landinspektør Lind, Løgstør, begæring

,)";;.udstykniag bI, ao a_f parcellen matr .. nr .. ~o Nævnet besigtigede

~:)::.::-e€J1f;;!l og kOi..1staterede, at der herpå var opført et lidet

~~~t~ligt~ Eortmalet træsommerhus på et højtlig~ende terr.æn.

:'.:e G blev opl:,:rst, at huset agtedes nedrevet for at give plads til

<.;1; n:Tt; og størreo 1'lævnet har anstillet undersøgelse vedrørende

:-:.usets lovlighed i fredLingst:æssig henseende, hvilken undersøgelse

e [1.(::.:[' ~esulteret i, at det - efter at materialer er indkøbt den 20.

•
f'c·~J.·~':"a:'1961 hos firmaet Johnsen, Støvring, og efter at bygge-

-ti12aQclse e2 meddelt af sognerådet den 13. juni 1961 - må anses

Lovligt opført~ Ved skrivelse af 17. september 1965 meddelte

::::A:'-'1Ctlf:ndinspektør Lind, at nævnet intet havde at indvende

~cf udsty~ningen, og at nævnet var villig til at forhandle med

~~~c':_~in:~:cektørencm flytning at' huset og placeringen på grunden

·;..f det ø:1s}:e~lenye hus~ Det blev i denne forbindelse fremhævet,

e
e
e

~t; .:;r: :"a:v:ling ved nordøstskellet a.:f parcellen (nævnets journal

ku~~~ ~ære p&5sendev Under en besigtigeises:forretning

QY-tc~er 1967 oplyste skoleinspektøren, at det eventueltf·,.· .............. .1.-

~.''ir l~.~.;_rlsl:en.sigt at ansøge om ret til at erstatte træhuset med

e'~ s~;en...1.'..l2og at placere det lidt længere tilbage på grunden.

J'~O;; e.~l(\ri::lse det i le..voir..gen var han utilbøjelig til.

S ~l;;:; :-J, '1.[.6. tl.'.. Dl.' c 32. (og ~) tilhørende Søren Kaldal Poulsen.-" .'"-..... _ .......

if~lge skøde lyst henholdsvEden 9~ ap~il 19~oog den 16. august
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.." :J~k"J..mentcm str3.nd.byggel::"nie lyst i 19400

l\.'f'iS·i.iigalD€: e:r :ror€'ta~at henholdsvis den 31.. juli 1967

":i? ,~'::~.\ 2~~~ a'1lSlJ.."t Sæ!ll'W åre Ejeren ønskede ret til på ejen-

,: '·,':'Z':C . .:..Jt.: l.:;de opfø:::-o soomer~use i størst mulig udstrækning o

r)-'~t~d.-'co: lh0T'3Dct~ Nie:!..8 Chr .. Madsen ifølge skze-e lyst henholds-

• 1T~=: =_ :"<351og 14.. dece:nber 1965",

:-·.e:J:\ri tutter:

l.., 1.Jcku.1L.ent O!It ':crD·o.d mod be~~telse af det på matr. ~o

e ;:;'J; 1,-o":.c-8ndeh'.lS til nen.neskebclig lyst clen 21. februar 1950.

BosiEtige13e har fundet sted henholdsvis den 22. august

~9(:''? I)g 30~ oktober samrne år .. Det på # værende hus henlå

3:'.Jl "='~ ruin" Ejerc!l ønskede at sælge begge grunde ..

~.~,(.9~J .• l1utr .. nro 12 og 2~ Hessel, 2.eog 2b Skovgård

~\iLLt():~'ende ~.1artin Kristian Madsen ifølge skøå.er lyst henholds-

•e
•

l~ ~0~ument O~ strandbyggelinie v0drørende 2~ Hessel

J.yst i 1S-4o~

~o J:-:'~~\:.UIl1e~tom fr'8dning a.:f tjørnebu.sk (H.R. 53) vedrørend.e
,..

;:'~~Hes~>;;J. lyst dcn lo~ j~:.:~~ 1950 ..

3oRcte~o~ fr~dning af en høj på 2~ Skovgård (St~ Bethøj
p'\
;.,)./0

1.1. :)ol:::UI1e:lt..JIIl freæ.1ing af østlige del af matr" nro 12

J.~T3 t dGr.. 25 o april 1958 (H.,R., 82) ..

~atT~ nr~ 2~ (b~stående af to lodder) og 2b Skovgård, 2~

~lig~jedes to lodder) H€sse:, er noteret som landbrug sammen med
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ma·trc nr. 2:!2Hessel, hvilket sidste areal, i det væsentl;i.ge
skoY- og lyngk'ædt, ligger langs Louns-A1strup 'halvøens syd-
vestside og er underkastet frivillig fredning af nu~ende
t.jer(H.R. 53).

Under besigtigelsesforretning den 22. august og l8.dedember
,1967 har ejeren oplyst, at han kunne tænke sig, at der på
matr& nr. 2~ Hessel, det vil sige den sydlige, store lod umid-

tt delbart øst for og grænsende op til det allerede fredede matr.
\- nr. 2~ ~amme sted (jfr. ovenfor), blev givet tilladelse til op-

førelse af ialt 8 huse, således at kun et minimalt grundareal
e

(
blev udstykket til hvert hus, medens restarealot eller et nær-
~e=e angivet del af restarealet ved tinglyst deklaration skulle
vær~ fælles med de otte husejere og således, at dette areal i

sin helhed skulle henligge med sit nuværende udseende som ud-
p~get græsareal med enkelte bevoksninger særlig omkring husene.
Ejeren havde intet imod, at den nor~lige lod af matr. nr. 2!
Hessel fredes. Med hensyn til matr. nr. 2~ Skovgård ville han
forbeholde sig ret til et sommerhusområde (ca. 11 ha.) i det
nor&vestlige hjørne. Begæring herom er fremsat ved skrivelse
~f 2. juni 1966 (modtaget den 7. juli samme år, fr. 241/66).
~csten af dette matr. nr., og matr. nr. 2~ samme sted ønskes
fortsat undergivet landbrugsdrift.

•~

e
e

236.8 .. Matr. nr. ~ Hessel (hvorunder er inddraget en del af

7~ s~~e sted (se omtalen under sag 4), tilhører ifølge skøde
lyst den 22ø december 1961 og senere læge Henning Pedersen,
Ge~stedo På grunden er i 1961, og inden naturfredningsloven
samme år trådte i kraft, opført et stråtækt hus. Ejeren prote-
ste=ede iklcemod fredning.
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~a~_~o ~atr. nr. 1~ Skovgård og 2~ samma stod (to lodder).
~vor~f den nordlige lie~er i forlængelse ar l~, medens den
sydligcl ligger lidt øst for sidstnævnte matr. nr., hvoraf' en
v~s~ntlig del ~f matr. nro l~ samt matr. nr. 5q Louns by ~fr.
nede~for er fredet ved Overfredningsnævneta kendelse af 31.
mexts 1967 (H~Re 173). Disse arealer udgør et landbrug til-

•~0r~nde gårdejer Jørgen Bach Pedersen ifølge skøde lyst den

Rervitutter:
lo StranQbyggelinie vedrørende l~ og 5q lyst i 1940Q
2. Fredningske~delse vedre~ende dele af l~ og 5q lyst

den 8e oktober 1966 og den 12. april 1967.
~r.der sagens beh~~dling har ejeren begært en væsentlig

del nf den resterende ejendom, omfattet af fredningsbe~ingen,
til sommerhusområdeo

2~~_loo Mntr. nr. l~, 1f Hessel, 19 Skovgård samt ~ og ~
LOUIlS by (Landbrugsejendom) tilhørende ifølge skøde lyst i
1927 Anders Thomsen~

år servitutter skal nævnes:
l. Dokument om strandbyggelinie, lyst i 1940, vedrørende

s~t~ige matr. nr. med undtagelse af lf~
Eje~en har oplyst under en åstedsforretning den 30~ oktober

1967~ at af ejendommens ca. 20 ha. var halvdelen under dyrk-
~illg~ medens resten bestod af lyngbakker og plantager. Han
~nskeje ret til opførelse af nogle sonm erhus e og/eller helårs-
b.use,>

§§n.11o Matr~ ~r. li Skovgård tilhørende ifølge skøde lyst i
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1933 Thomas Thomsen.
Servitutter:

l~ Doknment om strandbyggelinie lyst i 1940.
En mindre grund, hvorpå er opført et pænt ældre beboelses-

hus Q

:?a~ 12G (og !Z2." Matr. nr. l,gSkovgård og ~ Lorms tilhørende
læge Poul Polsing, Farsø ifølge skøde lyst henholdsvis i 1957

-/ os den 21. februar 1963. Dokument om strandb7gBelinie lyst 1
1940 vedrørende begge matr. nr. På førstnævnte matr. nr. har

,,e ejeren omkring 1964 ombygge t en ældre landbrugsbygnings stuehus
r og stald til helårsbeboelse, beliggende søværts strandbyggelinien.

Ministeriet ~or kulturelle Anliggender har i skrivelse at 23.
juni 1966 (strfr. 7-2398) godkendt bebyggelse på betingelse at,
Jt vejen over ejendommen holdes åben for gennemkørsel for
offentligheden. Ejeren ønsker, at beplante grunden.

/

i

0~ 120 MatrA nr. l~ Skovgård tilhørende ifølge skøde lyst i
1959 formand Ejnar Hartvig, "Grand Danois", Godthåb, Ullits.
Landbrugsejendom. Dokument om strandbyggelinie lyst i 1940.
På ejeedommen forefandtes en ældre landbrugsbygning samt to
mindre sommerhuse, opført i henholdsvis 1957 og 1960. Ejeren
ønskede at udstykke ejendommen i 3 grunde, således at hans
børn hver kunne få et sommerhus. Nævnet fandt sommerhusenes

e
r-e

placering uheldig.

Ba~. Matr. nr. lo!Skovgård (landbrug) tilhørende ifølge skøde
lyst i 1937 Anthon Peter Hansen •..
Af servitutter:
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Notering om fredning af oldtidshøj~n~ 1708-90
Ejendoa~en består af to loddero Den østlige er en englod.

:r.;je:..'cn ølJsl:edeEttuå.styld:t:sommerhusgrundea

§J:.,fi ;L)\) Mat:c.:)111.'0 'ft J 5g og 5:9 Louns, lå og 2~ Sl~ovgård
(o'Lc.:.w::.brug)"'eilhørE:)'};1eifølge skøc.e lyst i 1946 Frank Hardi
LUGt Jbusen",

L0]~ent CID stranubyggelinie lyst i 1940 v~drørende 5g og 5P~
Ejeren har ved skrivelse af lOD maj 1967 - altså under

s~gens behandli~g - fremsat begæring O~ udlæggelse af et
a ·d • t- cC 5P Ih• stø:!'J:';]sommcrhusomra e pa ma J~. nr ..,7'-, og-.
(

e
,-e

e
(

f~~g l6~Matro nrØ ~, 52 cg ~ Louns tilhørende ifølge skøde
}yzt den 210 januar 1961 Aaf,e Secher Jenseno (Lnndbr~gsejendom)e
Af servit~~~er skal n~es:

l~ Stra~dbyggelinie lyst i 1940,
2c FreQning af k10ft på ~ (H.R~ 63)i lyst den 200 novem-

bel.' 1953~
3c Ovcrfredningscævnets kendelse den 6. november 1967~

o~cdr~ren1e matr. nr~ ~, ~ og en del af ~ lyst den
Ioe S8",me måned (E ..R.:.187).

?"Ted.ni~gssagen VCclr2irer herefter alene den del a!'matr ..
'::l

~7 Ler ikke er frecet (jf== servitut 2 og 3)e

.På cjcDdQD~en findes to på lejet grund opførte so~erhuse
~er ptrandka~ten, hvilke huse tilhører henholdsvis fru AoDam$
0ste~gade 31, Aalest=up, og frk. Worsøe, c/o lar.dsretssagfører
ErjksCL! Aalestrup~ Lejeti~en udløber efter det oplyste i 1970G
~s~d~rQtssQ€fører EriE-sen er værge for frk~ Worsøe, der er
patie~t under Statsh~spitalet i Viborg~ Værgen har oplyst, at
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frk .. ':.orsøe il:ke gj3~J.G.~nt bebor huset i og ~t hur. synes at have

gc'd.t G.J. OP~1oJ.o-et hcrc Det rø:!:'stn~te !lus skal vt?.re opført før

:J.latr., nI' J J k.: nk '~;:J .... , h .,.&' l . d .. t~ ~.QrgR~ ~1_ ørence 1~Ø ge s~ø e ~ys'
e i ~9(~;J, pastor N.J Jo! JJ:a.åscn.. Brogar6.svej 33; Gentofte. (Købosura

( 8 ..1''':0 l:.:·<l) GruaceIl c:::- i s~.~ helhed omfa.ttet af stranCibygge-

f~~~nin€~ ne~nr~re~ni~6s1oV0DS ~ 25~ stk. l, (dokument herom

e
(

J;vs-:i 194·0). }'L er...bal;:1.cctop findes ~t for ca. lo år siden

~~:0~t s0~Grb~s, der er synJigt på lang efstand. Inden

fJ:'2d:'i-;.::lgSS8.e;e~s rej .:;ning ha:::, 'C!"Z'lllct(365/6~) forl:andlet med

ejo=c~, i a~ledning af, at ~uset &r opført uQen for~øden tilla-

,'P~"O ~f' o.....~t·· (' ,- ......., ..;.,..,;t J':>t.1 ,~ •. , ':..._ D ~._ ;::.~ 1:1:.1. ",U.L. ;!il.1.4_ s er.1j • Der har e~dvide~e væTet

i'u:rr_L:.::dlet lUe d ~.Iini2t~riet (str:'r" 7-239Sa og g), der har

~~:l.l!lnetgodl~cnd.e husets forb:!.iven i ejerens e~ortid, hvorefter

:~E~ s'{al ~~'~eI'nes på bt:ting~lse af tinglyst dekluration herom"

" f.' 2 C· j l"l2i SDÆl11eå"!' f:::,a ej e:'""en om udstyknint; af to areale::' af

.::r ~ GI;.ts:i ~WJ.'l!J1(j d8.~~sagen inc!gik t.il nævz:et, toretcg dette cm
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ved skrivelse af 10. juni samme år rejste fredningssag. N&Nnets

~edJe~~er var enige om, at der i hvert fald ikke kunne forventes

till,",l~.:J.se til opførelse af nogen bygning inden for 200 meter

f~c hJrnten, opførelse af 3 - 4 huse i en lille plantage eller

pZ G~ ~ind~e mexk umiddelbart øst for denne ville nævnet ikke

~)[~ .'!.·urhånd ud.el1:.kke. Med henblik på en forligs:mæssig løsning har

~;:f..:JL -\i"'F~=,a~forelagt Damlarks .Naturfredningsforening, der har

.u:;:-·o:.es~t::rc:t !:lod, at der gives tilladelse til opførelse af huse

lI;; dA -<lc.setearealer. Den 31. juli 1967 fandt en fornyet

e
r ~~y~2?e Tiatr. nr. l~ og II Skovgård, landbrug, tilhørende

n~3rQ3Sen~orf, Skørring pr. Galten, ifølge skøde lyst den 23.
~:(;~!:'tE 1962..

St~D~dbyg~elinie lyst i 1940, vedrørende If.
l skrivelse af 29. oktober 1965 (566/65) havde ejeren

t,t;~,\1æ:::'8tsig o"'y~er,at naboen (Jørgen Bach Pedersen, sag 9)

Lovi~. ,:rer::.r.;atønske om udstykninr-: af sin ejendom til somraer-

:c.U~H;~ :'r.. kOl"j,,"'espondancesluttede m.ed, at ejeren i skrivelse

~: 25" ~~t0ber 1967 ønskede bl.a. ret til tilplantning af ejen-

GC"l':'G.f;:J ~ i1et han ønskede sig tilkendt erstatning, hvis ejen-

,~.cr:.:.aS:l bl:::v fredet. Den 30. oktober 1967 fandt en besigtigelse

s ':;I:(~ bl. a. i oye::-va:relse af ej eren or; repræsentanter for sogne-

~hCst< J~t blev herunder oplyst, at ejeren uberettiget har

r':J(i;l'hJ-C o~ tilplantet en vej over ej endoIJIIlen,hvilken vej skulle

h8..~.-,'\s:>.rct b8nyttet igennen mange år af offentligheden.

;~..?i:..3}~ r::atr. nr. l g Hessel (landbrug) tilhørende ifølge skøde
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lyut den 2~lo november 1954 og sunere, Egon Leo ChristenseoQ

B08igt~gclse fandt sted den 30. oktober 1967 i overværelse
~f 0j~ren, der protestered9 nod fredning. Nævnet ~andt, at i
1:Vi::o-('t .fald der! nordvestlige del af ejendommen vm:' særdeles

~~~~ ?~~ Matro nr. Ih og l~ Hassel (landbrug) tilhør~nde ifølge
e sJ:-ød.e lyst den 2e o.:>vember1965) if. Christensen"

82r""v:Ltutom stra.ndbyggelinie lyst i 1940.
J:::::sigtigolsehar fund.et sted henb.oldsvis den 25. april

0E 3e nove~ber 19670 Ejeren h&r ved skriv~lse af 13. april 1967
frC28~t an~od~ing om udstykning af en del af ejendommen til
Qr~ør61sG af et hdl&rshus t~l en bekendt. Ejeren fik undor-
J: ....J t~ling (Is!' at spargsmåJ.et he=,o;n ville blive afgjort i forbindelse
med k0nu8lse i sage~1 me~ at han næppe måtte påregne en god-
lrGnd€.l~e..Bjereo tilkendegav, at han var meget inod, at den over
8~8naO~me~ ferenue vej blev åbnet for offentligheden •

e
e
e

.zC.E ..&:-' Matr ..;.'"Jr.,li og lk Hessel (l~dbrug) tilhørende Michael
;'::i.kk.-;;lsei.1 i.f0~ge Sk0de lyst i henholdsvis 1929 og 1948.

Eesigtigels& ~a!:dt st8d den 30. oktcb3r 1967. Ej8ren proteste-
rC~G med frsdning~

,,,1......- Ii~ssel (landbrug) tilhørende Svend
:(~gG~8~5~G~rQ ifølge sk~de lyst i 1936, 1945 og 19460

Ge~\it~lt om strandbyggelinie (lyst i 1940) og om fre~ing
af Set. Knuds Kilde (H.R. 57) lyst den 20 september 1953,
beg:?;8 v8dr0:,,:,enrlematr. nr. 1:2~
3esigtigelse har fu~det sted honhcldsvis een 30. oktober
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På denne side begynder Fredningsnævnets afgørelse.
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og den 270 november 1967. Ejeren protesterede mod fredning
og ønskede at forbeholde sig ret til at lade matr. nr. 11
~Qstykke til sommerhusbebyggelse.

S:~ E2. (Se under sag ?) o

Fredningsnævnet skal udtale følgende:
Re~~renten, Danmarks Naturfredningsforenings ovenfor

citerede skrivelse af lo. juni 1966 kan nævnet for så vidt
angå~ beskrivelsen af landskabet fuldt ud tiltræde. Vedrørende
sp0rbs~ålet om en fredning finder nævnet det naturligt at
f~e~~ve beliggenheden af herregården Hessel (sag l). som
j:.1!l·~sråd9tmed prisværdigt fremsynethed har erhvervet for - i
overensstemmelse ~ed den tidligere ejer, Hans Folmer Elle Jensens
Øl';skejf~". skødets punkt 3 - at søge den med sagkyndig ~stand,
restaureret på en sådan måde, at der herved åbnes eftertiden
~~lig~8d for at kunne danne sig et så vidt muligt naturtro ind-
~~yk a~ datidens få tilbageblevne herregårde med stråtækte ud-
l~uge=. Ved købesummens fastsætt~lse er der taget et vist hensYn
til BIle Jensens nævnte ønske, således at ejendommen er erhvervet
t:l Gn noget reduceret pris. ~tsrådet har allerede afholdt en
C~ :>'.1:: J.. ~dgifter og må påregne at skulle afholde ret store udgifter
~cd~u for at kunne gennemIøre restaureringen etter nævnte ret-
ninGslinier, hvortil kommer de fremtidige vedligeholdelsesudgifter,
Gen inden ~nge må antages at udligne reductionen i købesummen. Det
f::.nd.es derfor naturligt, at i1.mtsrådetgennem dets særlige nedsatte
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IIesselud.,"nlg bestræber sig for at søge dækning tor sådanne

udgiftur~ Bom en fortsat drift at landbruget, med ganske vist

ny~st~~dsatte, men utidssvurend~ bygninger næppe vil kunne

(:<'~~{},:~(l Ud~To.lgfjtspåstand om udstykning til sommerhusgrunde

nå 8i::r. på bo.ggrur..d h.eraf. Nævnet ser det som sin opgave at

fr::t'Gtr::og0en rim{-~lig uf''lejning af på den ene side hensynet til

d~t oi".ft:r,tlj.S0S udbjofte~ ved en fredning af hele ejendomIllen og

:;'3. t=..er: anG.G-n side: de fredningsr::æssige hensyn. Vedrørende disse

[',idste t.;J": mev-net af den opfattelse, at en i forhold til herregården

nærg~onde sODmcrhusbebyggelse vil væTe ganske ødelæggende(jfr.

i0~n'iGt den ovenfor side 5 citer~de del af skødet, hvor kun
de~ sydvestlige del af ejer-dommen må frastykkes), idet udstrakte

m:J.rkcr, herre gårdS!!lc.rker , uden om hovedbygningen må være det

L~tu~lite og rigtige billede af en sådan særpr.æget, ældre herre-

~~~Q. lT~~et går ud fra, et Amts~ådet, inden for de rammer, skødets

n~Jnte punkt 3 fast~~tter, vil søge at etablere et herregårds-

~~se~ eventuelt i forbindelse med en kro, cafateria eller

J.i.gr~e~dei eller v(;d gården) såled€;s at publikum heri'ra har et

lluturJ.igt udgar.gspunkt for 'ture ud i det usæd:v:anlige, næsten ube-

E~rte l~~dskab, hvor Limfjorden omtrent overalt kan ses eller

r.;oc..disse bemæ::,kninger finder nævnet, at neden i'or nævnte

arGaJ.t-~~er sæ:-deles fredningsværdige , og det vil her~fter Pled de

begr~n3ninger, der følger af neaenanførte være ~t frede i medfør
". 11: t ~ ,.:J. - ,,0_, _~ 2. urIl"Ou.n:tngs.lovens ~ 1, idet der med honsyn til frednings-

g!'~J'..J.2e!·ne henvises til VGdhæfti::dt:kort, hvor disse grænser er

TIJ.G.::'keretmeå. en sort priklIt linie. Den nf Danme.rks Naturfrednings-

ford_ing ovenfor i indledningen gengiVIlt: frt;dningspåsto.nd vil være

<lt taf,c tjl følge med de generelle eller specielle bestemmelser
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(~!dt&gelser eller tilføjelser) som anføres nedenfor.

Som sådanne generelle bestemmelser skal nævnes, at der
'l:.dDve:cuvæsentlig tilbygning til landbrugsbygninger tillades
o~~ørelse af de for landbrugsdriften nødvendige nybygninger,
når de opføres i umiddelbar nærhed af bestående landbrugsbygnin-
g~r og ~ i henseende til størrelse afviger væsentligt fra
disce, N~et forbeholder si~ r~t til efter derom fremsat
skriftlig, begrundet begæring at godkende ~~sentlig store til-
bygninger til og nyopførelse af landbrugsbygninger, der ikke
opfylder disse betingelser. Begæringen skal vææe ledsaget af
to sæt tegninger med aneivelse af mål, materialevalg og farver.
SåfI'eret godkendelse meddeles, opbevares det ene sæt tegninger
j_ næ-mets arkiv af hensyn til kontrollen. Hvis eh nybygning
ikke agtes placeret i umiddelbar nærhed af bestående landbrugs-
:ygninger, skal endvidere medfølge en situationsplan. I dette
tilfælde skal Dc~et dog kun kunne meddele dispensation efter i
forvejen at have forelagt sagen til udtalelse for Danmarks Natur-
fredningsforening, der naturligvis har ret til, hvis dets ind-
stilling ikke ta~cs tilfølge, at indbringe spørrsmålet for Over-
fredningsnævnet. Hvad der her er udtalt med hensyn til tegning
med beskrivelse og situationsplan skal tillige gælde, hvor der
nedenfor undtag6lsesvis iøvrigt måtte indrømmes vedkommende ejer
~,t til opførelse af huse herunder sommerhuse, dog at både
J~~arks ~aturfredningsforenings og fredningsnævnet s skriftlige
00dkendelse skal indhentes. Det foruds~tes, at vedkommende ejer,
i~de~ opførelse påbe~des, har indhentet rette vedkommende
bygningsmyndigheders skriftlige godkendelse. Fredningsnævnets
r,cdkcndelse forudsætter og medfører tillige, at vedkommende
ejer straks er
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forpligtet til (såfremt slørende beplantning ikke i forvejen
fore~indes) at træffe effektiv foranstaltning til etablering
.Jf sådan beplantning, halvt nåle- halvt løvtræs bevoksning. Den
til efu~ver tid værende ejer har pligt til at opretholde sådanne
bt:'ste.enc:.eeller nyetablerede slørende beplantninger. Under samme
yilklr skal nævnet l:unne tillade fremførelse af el- og telefon-
~1?8tG~~ nemlig i de tilfælde, hvor fremførelse i kabel må anses
f·c'~.'ufo:-nøJ.en, eller hvor udeiften anses for urimelig stor •
K~r~ets skøn skal ved tilbygning af landbrugsbygninger, slørende
t8Dlantning og master være afgørende. Offentligheden tillægges
iLger- a~den adgang til de fredede arealer end den, de enkelte
lcdse~ere måtte give tilladelse til, dog at offentligheden skal
I/~re berettiget til stilfærdig gående færdsel ad de på kortet
~ed sorte kryds viste stier og veje. Erstatning herfor er bort-
set ira sag 20 ir.deholdt i de nedenfor fastsatte erstatningero

Uanset vejen D·-G·-R: er forsynet med sådanne sorte kryds tillægges
cff~~tligheden lngen ret til færdsel ad denne vej. Nævnet forbe-
r-older sig ret til, hvor hensynet til udsigt ikke gør· sig gældende
at mceiele tilladelse til plantning af træer, i det omfang be-
ste~~lsen i Katurfredningslovens ~ 25, stk. l og ~ 2 ikke er
ti~ hind~r her~or, ligesom nævnet ved tillægskendelse skal være
berettiget at udfærdige ordensreglement for nævnte ~eje og op-
heldsarealer. Lovligt opførte huse må ikke ændres (for så vidt
9:1g'tr d.et ydre) eJ.ler udvides uden fredningsnævnets skriftlige
~o~~0ndelse, se dog ovenfor de særlige lempelser vedrørende
lG-ildbrugsbygninger.

Som p~~cielle for de enkelte arealer gældende undtagels0s-
b~3te~81scr, ~er naturligvis skal sammenholdes med de lige
anførtG generelle, skal nævnes:
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g_sag.l:.. .. M3.t~o nrc_ l~ Hesselo

I den sydlige del af ejendommen afsættes et areal til en
p~.l'keri.ngsplads(som vist på kortet) til brug for det offentlige,
der skal være berettiget til gående færdsel oB til ophold på
det næ~west tilgrænsende areal (jfr~ ligeledes kortet), hvilket
E:..rbaJ., der sk3.l henli.gge som græsareal , ingensinde må udnyttes
sålec..es,a.:t d~"C kortmleri stri.d med dets rekreative formål. For
at hindre at vogne kører ind på sidstnævnte areal, afgrænses
parkeringspladsen S&mt nor~siden af vejen D-G (se kortet) ved
ejerens fo~anstaltning, inden et år efter kendelsen er endelig,
111edet forsva.rligt hegn med isatte "møllerll

, i he~et o:Jkring
?u~~€=~ng~rlad8onvUC3~ften til opsætning af sådant hegn og
dets vedligeholdelse vil v.ære at indeholde i den ejeren nedenfor
til:aste erstatning. Efter nærmere skriftlig aftale med nævnet
~å p~ parkeringspladsen eller i den tilgrænsende plantage op-
stillen toiletbygning med eventuel kiosk. Æn~ring af bygningens
ydre kræv0r lieeledes nævnets sY~iftlige godkendelse. Et
e~sem~lar af tegning med beskrivelse og situationaplan indleve-
:.'t;S t:.l næ-v"'netsar~{iv af hens;}~ til kontrollen.

.i.;ertillægges off&ntligheden ret til gående og kørende færd-
881 ~d vejen mærket på kort~t C-D. Udgiften til dens ve~lige-
~cldelse afholdes af 0jeren, der gennem opk~~ing af afgift
for bonyttelse af parkeringspladsen forudsættes at blive i stand
til~ uden sc~rski:t erstatnir-g, at tilvejebringe de nødvendige mi d-
18r til denne vedligeholdelse. Denne bestemmelse ændrer naturlig-
Vi3 i~&e de bcste~elser, der i forvejen måtte være gældende for

·vejen~ der formentlig er en privat f81lesvej.
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I'P,D på ejendo:Gll:Jenværende bevoksning skal holdes så
mef;IJ·:;nede, at udsynet (fra den under sagerne omtalte vej)
!r..)O. I'ilJfjordenilr_1{enedsættes i vc2sentlig grad. Nævnets skøn
skal i $i henseende være afgørende.

HVGd der er bestemt v0d sag 2 cg 3 skal ligelcQes gælde
d8D ,å denJe ejendom værende be7oksning.

Vedrørenae ~atr. ~rc ~ Hes~el skal bemærkes følgende:
~et på~ældende socmerhus vil være at fjerne inden den l~ oktober
19E5o Med hensyn til opførelse af et nyt sommerhus på grunden
e:le~ blot flyt~ing af nuv.ærende hus inden for grunden henvises
-t:;i~de "generelle bestemmelser" ovenfor, G.og at den slørende
be~12~tning son følge af ~rundens høje beliggenhed ikke må blive
højere end huset~ Det samme g.ælder meG. hensyn til det nuværende
hL1.3 l> T.' år det til si~ tid er f ti ernet, skal, hvis fredningsnævnet
skz~nsr det, den ved tomten v.ærenie slørende baplant~ing fjerneso

Je~ ~å h~n være eet hus samtidig på grunden.

~,vTnet kan~ bl.ao under hen3yn til, at ejere~ i sin tid
1:..:?.j;7 underkastet matr. uro 2b Hassel frivillig fredning og til
det store nreal det drejer sig om, tiltræde den af ejeren fore-
cl~ede ordning, vedrørende opførelse af indtil ialt 8 sommer-
~use på ~~tr. nr. 2~ Hessel, hvilken ordning naturligvis må
s1.:.:::'1'le:r'08~ed de "venerelle bestemmelser" c Oin vej- og stifor-
~indelse over matr. nr. 12 Hessel se kortet og det ovenfor
er:for-:sunder IIgenerelle bestemmelser". Vejen synes dog h-un
,:·c bsrørc ejer...Ci.omm.eni ubetydeligt omfang. 0.:.1 sOI::lI!lerhusucls-:yk-
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ni~E iø~lrigt se nedenfor under sag 9~

Åd=~~_§c. M~E!~-E~~ Hez~~~ jfr. det vod sagerne 2 og 3

':Dførte, .ide!' også skc.l ~lde denne sag.,

-IT"JO ~clg~n""')~ - c;;. .". co. b ..'" .~\ra=..vnetsor sig ilL\:e i stand til at tage stilling

t;:il ::let frc:iIlsatte a:lfu'agende om sommerhusudstykning, før n~:r-

-..rd.:rE.:l~6.e::~a.ger r:..fgjart af Overfredningsnævnet , eftersom området

j. pj.n hf;} hed E;::' omfattet a: fredningspåstanden. Om vej- og sti-

1·cl....l>inr:else over matr .. nr. 1:2 og 2~ Skovgård se kortet og det

ovenfo~ R:'"lførte under "generelle bestemmelser" .. For at skabe

~orbindelse med den o~fentlige bivej (fo~bi Hessel og Skovgård)

er der ovonfor indrøomet ~ffentligheden ret til gåc:lde, stil-

!.'ærd.:1.g færdsel ad vejen A-B oe-:videre henholc.svis ti: punkterne

e
e
e

J~ og F jfr. kortet, ~anset arealerne,.hvorpå de går, ikke iøvrigt

':"redes (nen e~'"omfattet af i'red!linc;sbegæringeI1). Under hensyn til

~t disse vejstykl~er føre::, gonnem det område, der er omfatt8t af

l~ge nævJte a:lQ7usende, har n~vnet ment, at dot på indc~~re~de

tid.S]:'ln!:t 'bør c:..fstå fra at tage stilling til eventuel ret til

Xø7.'e~d.e fu:rdseJ. f o:,' offentligheden ad disse vejstykl~er, men

~~let forbe~Q:der sig til sin tid, når spørgsmålet om a~dragendet

er >:la.r:ingt, ved en tillægskendelse at tage stilling til s:9ørgs-

!\.l~..2r~_ f? ~2!a.t::~~E.J,g ukov_B!.r'-'Ll e, lf. ~~l~ 5~.:Uoun8 -YJl.-

U.a:. vej·- eg stiforbindelse over ma..tro nr41 l f Hessel se kortet

O{!; det ovc~for C-.rr':ørteunder "generelle beste:runelser"o Det
.....:l L._..".,,.,.:: • ,,-'-
IJ _ vJ.o:: .....t:s, c...1I ejerue har ret til opførelse af inatil to SOrrL~er-
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huse ~ en lavning umiddelbart nord nordvest for det sted,
d~r p~ kortet er ~arkerct med l! samt en helårsbebyggelse i nær
til..31utn:.ngtil ejendoL1IIlenslandbrugsbygninger. Nærmere fastlæg-
geJt.e af stedet se under "gener~lle bestemmelser" •

./~~~~ 12 '1. ~~ nI'<> ~_~ Skovgård op; ~ Loune.
D8~ over cj~ndommen matr. nr. l~ Skovgård førende på kortet

7istG vej e~ til~~gelig for offentligheden for gående og
t~~n0e ~~rdEel. Den sidste form for f~rdsel har foreløbig,
ifølS~ kendeIsens øvrige indhold, ingen aktualitet.

c~d~_aG-12o Matr. nro 1- Skovgård. Nævnet kan tiltDæde, at
der på ejer-dommen tillades opført to sommerhuse, jfr. de
ir gcnf;r&lle o(;GtelI!!ilelser".De to på grunp..enværonde sommerhuse
?~l i hv(;~t fald være at fjerne, inden 1985 efter denne kendelse
er e~delig. Der må på grunden kun være ialt 3 bebyggelser. Om
3ti~ og vejforbi~delse over matr. nr. l~ Skovgård se kortet og
det ovenfor e.n!ørte under "generelle bestemmelser".

~8~set ejen~ommen iøvrigt ikke bortset fra den østlige lod
uJ~8rkastes fredning, skal den på kortet med sorte kryds over
:~~t=G ~rc l~ Skovgård viste vej være åben for offentligheden
fJ~ gående færdsel, jfr. de generelle bestemmelser.

~~:,.,.~E: ..J?" l'de-tr~nr. Ih Skovgård m. fl.
Der he~vises til det ovenfor ved sag 9 anførte med hensYn

t,j.J beg'cfringom sommerhusudstykning.
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~!lg 160 ~atr. nr~ G! Løuns.

UtGd hensyn til de to på matr. nr. e! ~ende sommerhuse
~r det oplyst, at de, der begge ligger søv.ærts strandbygge-
linisn (N~turfredning8lovens § 25, stk. l), skal være opført
~O!' acski.llige år siden, fru lJams hus længe før 19~7 og frk.
"ilol"s!2:es eKt,er dette årstal. Nævnet finder, at begge huse bør
fjernes, men de må forblive liggende på deres nuværende plads,
dOb under forbehold af Kulturministeriets r,odkendelse for så
vidt angår frk. Worsøes hus. Husene vil hver især v.ære at fjerne
inden 3 måneder efter de respektive ejerinders død og såfremt
~e forinden måtte ophøre at eje dem, da inden ~ måneder her-

?~..:~a3.18. }\lutr.nr. l~ Skovf"ård.
Hvad der lige ovenfor under sag 16 er udtalt om frk. Worsøes

eus skal tillige gælde for det under denne sag omhandlede hus
(uQ~rykket: ejerinder erstattes af udtrykket: ejeren og dennes
hU3tru). Såfremt vedkommende ejer og dennes hustru, efter husets
fjerr.2lse, måtte ønske det, skal den mulighed være til stede,
E.t etaten ovcrtar:er grunden for at give offentlig adgang hertil.

K~.~et kan tillade, at der opføres ialt 3 sommerhuse på
~reolet cao nordvest for landbru~sbygningerne, nemlig i eller
~~elltu01~veQ en der værende plantage og en mindre mark jfr. de
~cncr811e bestemmulser. Nævnet har ta,et et vist hensyn til det
0~d}~6C tidspunkt, på hvilket ejeren har fremsat begæringen,
selvo~ denne be~ring først er kommet frem til fredningsnævnet,

E;fter at bekendtgørelse af fredningssap;en havde fundet sted,.
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0m sti- og vejforbindelse over en ubetydelighed af matr. nr.
,e J.9. hes~el se kortet og det ovenfor anførte under "generelle

~~ag 2o~ Matr. nr. l~ og 11Skovgård.
I stedet for den over ejendommen på kortet angivne vej,

~om ejeren har spærret og i et vist omfang ladet tilplante,
skQl denne tåle, at der langs hans nordskel udlægge s en 4 meter
b~ec sti, der må benyttes til gående fæædsel af offentligheden.
DeL på de~te sti- eller vej areal nuv.ærende bevoksning skal

tI(.~ ejeren \~e pligtig til at fjerne, men først efter 3 år og inden
3 t år efter at denne kendelse er endelig. Efter nævnets opfattel-

eC

e..
•e-

se havde det måske v,æret naturligere at udlægge den ifølge kortet
d:sistera!låe, nu spærrede vej. Det er imidlertid tor nævnet op-
lyst, at spørgsmålet om vejretten agtes løst, eventuelt'ved rets-
s~b~;Qål,hvorfor nævnet ~orbeholder sig, såfremt vejen inden 3

~~ ~åtte blive åbnet, ved tillægskendelse at ændre bestemmelsen
cm o~e~nævnte sti langs nordskellet, hvilken løsning iøvrigt er
vc-:.:i.gt·9.f nævnet som den tilsyneladende mindst generende for ejeren"
~:)p{.'rgsiIlåle"iiom erstatning for den udlagte sti er udskudt som
~015c af det anførte. Der henvises iøvrigt til kortet og de ge-
nsr81:"e bestemmelser.

On Gti- og vej forbindelse 3 steder over matr. nr. 19 Hessel
f: E: l;:::>~:,tetog det ovenfor anførte under "generelle bestemmelser'~
:e~ e~e a~ disse stiforbindelser (den østligete) fører ikke ~ver
~~r~de, der iøvrigt fredes. Dette område er dog omfattet af
:r~d~ing3~cgæringcn og af nedennævnte dissens.
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rr&~~et kan ik~e godkende opførelse af det ønskede helårs-
~~~~ ~ sti- og vejforbindelse over matr. nr. lå og lE Hessel
,se kortet og det ovenfor anførte under Itgener~lle b,estemmelser".

Om sti- og vejforbindelse over henholdsvis matr. nr. li,
l~ H€ssel og 11 sammesteds se kortet og det ovenfor anførte
-ll~c:.er ;l generelle bestemmelser".

,.d s ro • ~ ')6...~.. ""41'O
'} c,.. o--.--..........--~

Det på grunden viærende hus må ikke genopføres.

l tilslutni~g til de generelle og specielle bestemmelser,
6~~ li62 er redegjort for, skal bemærkes vadrørende vej og stier
s~~t cffontlighedens adgang hertil,at nævnet forbeholder sig ved
t~_] J.ær;,s;":eudelseat trclfe bestemmelsa, om eventuel udvidelse af
ofis~tlighcdGns adgang til benyttelse af disse veje og stier og
O~ cp~ettelse af passende parkeringspladser - alt mod erstatningo

tn·:'o:,::,h8DS3~ til do:..l.på kortet viste offentlige bivej forbi
Hr::':':bel E,r en "blind"vej, vil nævnet mene, at denne vej i for-
Qi~dcls8 med parke~ingspladsen på matr. nr. l~ Hessel (sag l)
.foreløbig må h~nne afgive Dulibhed for fornøden parkering. Der
vil ved forbandlinG med politiet søges tilvejebragt forbud mod
ua~k2rins pt denne bivejs vestlige side på strækningen fra Hessel-
~2rde~ i nord til Sk0vgård i syd, således at parkerede biler ikke
her vi~ vi~ke h~ndrende for ucsigten mod vest over bl.a. Limfjor~
~Sl_~ re nuv,ære~de kørev~je, bortset fra den offentlige bivej, er
så ~malle5 at næv~et på indeværende tidsp~nkt nærer betænkelighed
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V·pc. ht give offentligheden ret til køronde færdsel.

r~ Ve~ eventuel fortolkning af nærværende kendelse skal det
~1?ø~2~de væ~e, ~t det smukke landskab, efter nævnets skøn,

e
e
e

I Rclecnin~ af fredningen vil der v,ære at udrede erstatning,
"o', r,i. :1.t:ufornærmere bestemt, idet nævnet har fundet det hensigts-
:r.s;2si.gt 1 at fremhæve visse retningslinier, som har haft indfly-
d.else på erstatningsberegningen:

Under de nuværende konjunkturer kan pli~ten til at drive
t)g cpretholde landb~~gsejendomme forventes ophæve~ i væsentlig
st~rr~ omfang end tidligere. Selvom en sådan ophævelse finder
stcdi idet enten hele ejendomme eller dog visse arealer heraf
f~ig0~es, er dette ikke ensbetydende med, at det således fri-
f,jO:rtA ude!l videre nå for eksempel bebygges, idet hertil normalt
Y~~~v'EStilladelse af rette vedkommende myndigheder, hvilken
i;il~_cd.else,hvis den overhovedet kan fås, ikke sjældent kun kan
0y~~G E~d vanskeli~hed. I denne forbindelse tænkes bl.a. på sund-
J:0Q~D:rldi~~edernes krav om kloakering, rensninssanlæg m.v. Hvor
CGr, sAled8s som tilfældet er i Louns-Alstrup kommune, findeS to
2'8t sto~"e~ t.;Ddr.u ikke udbygRede sommerhusområder, bl! ver i hvert
fald ~æ~ute vanskelighed for så vidt angår sommerhusgrunde ikke
:ni~c=-e. Sådanne omstændigheder samt bestemmelser, hvorefter visse
,-.~"(=·s.l<:::.." i forvE::jener omfattet ar z oner i medfør af for eksempel
'1.~8.'.;urf:.>edr:ingslovens~ 2, og !3 25, stk. l, 2 og 4 kan naturligvis
o~~ GD vie indflydelse i nedadgående retning, med~ns omvendt til-
fæ~de, hvo~ der ved kendelse er meddel~ offentligheden adgang til
2IJn()ld på et areal (jfr. sag l), vil virke erstatningsforøgende
i'] t i ~.:;aktmed reduktionen af ejendomsretten.
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Efter at de enkelte arealer er opmålt gennem landinspektør,
• bex"·:::-e;nes e:r'E"Gutn:Lnge:.cneherefter således, idet bemærkes, at

~~hen pauthF.~rerskønnes ved fredningen at have fået sin pante-
s:"Y.YC':c:.t.e·j fOJ.'::.'in;;et:

frod~ing af ialt 117,50 ha~

og hejIred~in~szone~. 3,50 - o

Ejer: Aalbo=g Amto 665 ..000 kro

f!:-'i-: .I:.,}..'(j 2 Matr~ IU'.. 315og ;t. Hesse1 ...
•~~~ __ ~u gå=d7 ~redning af ialt 0,~9 hao

~E:rnf strandfredningszone 0,19 ha •.

Ejer: Dyrlæge Søren Kastrupc. 600 kr.

Matr. ~r. 7~Besselgård,

•••I

:t.ere.fstrar::.dfrodningszoce 1,70 ha.
Ved ~23ts~tte~se uf erstatningen
G~ tar.et hensyn til, at det vQl
er en rE:l~tiv stor ~rund, :::nen den
8~ langstrakt, hvorfor en fredning
2.i n c.bosrur:.d.en mod syd må ar..tngesat
t~lf0re 8jE:ndomo~n en økonoaisk
fo~d81.
Ejer: E~HRrre3t~~~ Andersen og
:P. no::,·d1Jorp. 18.000 kr ..
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Matr. nr. ~ Hesselgård,
fredning af 0,31 ha.
Flytning af somnerhuso
Ejer: Førstelærer Lybæk.

Katr. nr. ~ og ~ Hessel-
gård, fredning af ialt 4,27 ha.
~eraf fredningszone ••••l,36 - •
Ejer: Søren Kaldal Poulsen.

§1~.E.f.f ..§'t Matr. nr. ~ og # Hessel-
gård, ialt 2,5 ha. Forbud
mod genopførelse af hus (ruin).
Ejer: Niels Chr. Madsen.

gård, 2Q Skovgård, frednings-
areal ialt 58,35 hU4 heraf
stra~dfredningsområde 5,50 ha.
oS højfredningso~råde 2,21 - •
(Fradrag for 8 sommerhusgrunde,
der under de ~ivne vilkår må
antages at kunne sælges til en pris,
cer ligger over den pris, der almin-
deligvis kan fås for sommerhusgrunde.
Endvidere er taget hensyn til, at
ikke hele ejendommen er underkastet
fredning).
Ejer: Martin Chr. Madsen.

20.000 kr.

24.400 kr.

160.000 kr.
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Matr. nr. ~ Hesselgård,
Samlet areal 0,24 ha. heraf'
atranafrodningsområde 0,06 ha.
Ejer: Henning Pedersen.

9Q€:..Jl~.-2.c Matr. nr. lb og 2c Skovgård,
fredning af ialt 3,71 ha.
heraf onfattet af strandfred-
ning 0,13 ha. l ha. er sur eng-
jord.
Ejer: Jørgen Bach Pedersen.

d ~Matr ..nrØ ~, ~ Louns by, matr.
nr. l~, l! Hesselgård og matr. nr.
19 0kovgård, samlet areal, der
freQcs 22,73 ha. herof omfattet
af stran~fredningszone 3,72 ha.
Et cftægtshus samt fradrag for 2
sommerhusgrunde (intet fradrag for
belårshus (aftægtsbolig)).
Ejer: Anders Thomsen.

Ingen erstatning.

21.000 kr.

85.400 kr.

S~5 wr~ 110 Matr. nr. li Skovgård, fredDingsområde
o~14 ha~, ~er i sin helhed er om-
fattet af strandbygGGzonen.
~jer: Fru Thomsen, enke erter

Ingen erstatning.
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8~,-5.-D.t..:;.,1_~9Metr. nr. ~ Louns og 1~ Skov-
{og nr. lZ)~gård9 samlet areal, der fredes

5,60 ha. heraf omfattet af strand-
byggelinie 3,03 ha.
Ejer: Læge Bolsing. 21.000 kr.

areal 5,58 ha. heraf omfattet arer, strundfredningszone 0,33 ha.
Int~t fradrag for to formentlig

6r·-\ .
lovligt opførte socmerhuse.
Ejer: Ejnar Hartvig • ~o.ooo kr.

.8~s..Æ-::_:l;1o Mutro nr. l~ Skovgård, samlet
areal, de~ fredes 0,65 ha.
(sur eng). Vejret for gående

færdsel.
Ejer: Anton Peter Hansen. 4.000 kr.

-e i~2~r~ ~5c ~atr. nr. la Skovgård, ~, 5g

og 5P Louns by, saolet areal, der fredes
lo~58 ha. heraf omfattet af strand-
fredningszone 1,43 ha.
Ejer: Frank Kuck Jensen. 57.400 kr.

L:;o.iS_}~:r_,:,_l~oMlltr..nr. ~ Louns by og sogn,
samlet ureal,der fredes 14,40 ha.
heraf omfattet af strandfrednings-
zone 8,16 ha. to sommerhuse fjer-
nes.
Ejer: Aage Secher Jensen. 53.600 kr.
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TfJ'~ .sag 120

Matr. ~.r,'l~ Skovgård, samlet
[~F.al~ der fredes 0,86 ha.
i si~ helhed omfattet af strand-
i :...'edr:ingszonen"

Ingen erstatning.

....... - r . 5 ld lIil H l ~ d::::,rc> uro , -9 - esse gar ,
sa~let arenl 14,72 ha. der fredes,
~eraf omfattes 4,56 ha. af strnnd-
freaningszoneo Fradrag for 3 som-
merhusgrundeo
~jcr~ Leif Schou Pederseno 34.200 kr.

~atr, nr. l~ og l! Skovgård,
.s':'.Elei:;areal, der fredes 7,77 ha.
Lera~ o~f~ttes 0,32 ha. af strand-
ir~dningszone" ~ele arealet er be-
?::"3ntet" 3pcz_'~smålet om erstatning
i0r st~ uaskudt til senere afgørelse.
~~r~: Bo Bressendorfo 20.640 kr.

:>X\ ..:'J":.~.~~~'- Matr .. nr., lg Hesselgård, areal der
irec.es 5$34 ha",

31.800 kr.

:n'eal, dpr fredes 8,98 ha. heraf
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omfattet at strandfrednings-
zone 2,83 ha"
Ejer: W.F.Christensen. 42.200 kr.

ri'.::,-=_,~,~.,_~a3~Matro nr. 11og lk Hesselgård,
samlet areal under fredning
5,29 ha ..
Ejer: Michael Mikkelsen. 31.800 kr.

r<n: :D:', 24" Mc.tr. nr. l~ og 11Hessolgård,........__~.:....:.r. '_ •.a __

~~o.l under fredning 23,87 ha.
heraf omfattet nf strandfred-
ningszone 10,40 ha.
Ejer: Svend Aa~e 0sterglrd. 101.200 kr.

J.fr. sag 7•

cyenfo~ anførte erstatningsbeløb vil i overensstemmelse
J.,'?;(' t.~,'Gter::";lelsen i na.turfredningslovens § 17, stk. l, pkt. l,

de erstatningsberettigede tilligemed renter
især tilkendte beløb, regnet fra den lo.

',':,.:,',:;YC J.968~ i:ldtil betaling sker. Aalborg Amtsråd har, henstillet,
-.t. :·.:!r!:,~)for:dt::n i det væsentlige fritnr:::esfor at betale den i oven-
~l:~Vj:te J ov1:.esteI.i12l~lseontalte i af erstatningsbeløbet. Da. ikke

men kun Overfredningsnævnet er berettiget
'G_~_l :..ttræffe en sådan besteI:lI!lelsejfr. G 17, stk. 2, ser Amts-
~::'c]d:)irlgsna'V:.1.etsig ikke i stand til at iLlødekomme henstillingen.
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Denne kendelse vil i medfør af Naturfredningslovens § 19,

~ stko 3i være at forelægge Overfrodningsnævnet, Nyropsgade 2240,

·c
e
er

1602 Købenbavn V~ Lette fritager dog ~ rette vedkommende,
der måtte ønske at anke? ~ra selv a·~indbringe sagen for Over-
frAdni~g~nævnet, inden de~ i sanme lovs § 19i s~k~ 2, omtalte
~~~efrist ~f 4 uger~

Næ~v~~~nde kendelse vil med pr~~r ?rivritet ~~e at ting-

lyse på neienp~tc matr. nr. og parcel~er9 de= mått€ ,,~re ud-
stykket derfra ~n 1_7..1..~l.:.niI969~~~:

~ ~ 5'~ 5g 5P ~ &~ Louns by og sogn, endvidere l§; 2~ ~ ~ ~

~~ ~ 3g ~ ~ 5 Hesselgår~s jo~der. Louns sogn, samt l~ l~ l~
Id le Ir ,h ]i lk ~a 2c S' o d . d •- -- ..._- .- - ~.- - ~ovgar ens Jor er. ~Jouns sogn9

d~_);~~8t J:.,966 -2Z_se~~:
lk 11 l~ IB lQ ~ Hesselgårds jorder, Louns

sogn~

mec påtaleret for Da~~arks Naturfredningsforening og Frednings-
~~~let f~r Aalborg Amt8rå~skreds hver fo~ sig. Nationalmuseet
til:ægge3 påtaleret for så vidt angår de o~åder, der er omfattet
af Natur!red~ingslovens § 2.

Thi besteIDI:les:

Nedennævnte ejendomne og parceller, der må~t8 v~re ud-
3ty~dcet herfra
52. ~ ~ 5g 5P 5~ ~ :Ltounsby og sogn, endvidere l~ 2~" 3~ 3Q ~
z~ 31' -.g "7 i. :J:: 5 li lOd',:3 T I- ., a b f}{':.r- - ~ 7'.r- esse gar .s JOI\ ...er, .1JOU~S sogn, sanrlJ ~- 1- l,;:.'
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.d e f h i k a c.l·~1- l~· 1- 1- 1- 2- 2- Skovgårdens~or4ert Louns soP.

den lo, nuspst 12§§ 06 seDer••
.,'0 . d e f g h i k l m n o d ~....._'~l~ 1- 1- l 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- r Hesse1gårds~ordert .uvuns

og den 15. februar 1968 og senere:
~:5Skovgårdens jorder, Louns sogn, underkastes fredning 1 oven-
~æ~~te omfang. Med hensyn til gDænser og veje henvises til ved-

&.(-.. hæftede kort,
Erstatning udbetales til følgende:

,
Aalborg Amtsråd, Slottet,
8000 Aalborg. 665.000 kr.

~~2.g2 og 3. Dyrlæge Søren Kastrup,
c/o K.Kastrup, Bøgevej l.

9631 Gedsted. 600 kr.

A.Harrestrup Andersen,
c/o dyrlæge G.Nordtorp,
9620 Aalestrup, og denne
sidste (med halvdelen til
hver) •
Førstelærer P. Lybæk,
9653 Ullits.

Gårdejer Søren Kaldal
Poulsen, Skovbakker, 9654
Hvalpsund. 20.000 kr.
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Sag 6, Gårdejer Niels Chr. Madsen,

~e (og 26). Skovbakker , 9654 Hvalpsund. 24.400 kr.
,l

Sa,g7, Gårde jer Martin Chr. Madsen,
(og 25)c. Skovbakker, 9654-Hvalpsund. 160.000 kr.

SE.g9. Gårdejer Jørgen B.Pedersen,
Skovbakker , 9654-Hvalpsund. 21.000 kr.

er Sag lo. Anders Thomsen, Skovbakker,
9654-Hva1psund. 85.400 kr.

e( Sag 12, Læge P. B01sing,
(og 17). 9640 Farsø. 21.000 kr.

Sag 13~ Formand Ejnar Hartvig. Godthåb
pr. 9653 U11its. '0.000 kr.

Sag 14. Gårdejer Anton Peter Hansen,
Skovbakker, 9654 Hvalpsund. 4.000 ltr.

Sag 15. Gårdejer Frank Hardi Kuck Jensen,-( 9654-HvGt1psund. 57.400 kr.

e Sag 16. Gårdejer Aage Secher Jensen,
e 9654 Hva1psund. 53.600 kr.

Sag 19. Gårdejer Leif Schou Pedersen,
9654 Hva1psund. 34.200 kr.

S:J.g20. B. Bressendorf, Skørring pr.
8464 Galten. 20.640 kr.

Sag 210 Gårdejer Egon Leo Christensen,
Skovbakker , 9654 Hvalpsund. 31.800 kr.
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Sag 22 .. Kontorchef W.F.Christensen,

Skovbokker, 9654 Hvalpsund. 42.200 kr.

Sag 23, Gårdejer Michael Mikkelsen,
Skovbakker, 9654 Hvalpsund.

oe; 24. Gårdejer Svend Aage østergård,
Næsgård pr. 9654 Hvalpsund. 101.200 kr.

De enkelte beløb forrentcs med 6 % årlig fra den lo. august
1968 indtil betaling sker, og udredes i overensstemmelse med
bestemmelsen i Naturfredningslovens § 17, stk. l, pkt. l.

Eo Vadgård Villy Pedersenc. P. Schierbeck

Dissens.

Et af n~vnets medle~er finder, at fredningsområdet bør
udvides. Der henvises i denne forbindelse til det vedhæftede
kort, hvor de arealer, der yderligere ønskes fredet, er markeret
~ed krydsskravering. Der hanvises til for så vidt an~år onråderne
af matr. nr. l~ Hessel (sag l) til den i kendelsen indeholdte
begrundelse bl.a. vedrørende de vidtstrakte herregårdsmarker.
Flertallet af ~~ets medlemmer, der iøvrigt synes at dele denne
opfattelse, er tilsyneladende af den mening, at de områder, der
mod sydvest afgrænses af vejen A-B, er sikret ved skødets bestem-
melse om, at der kun må udstykkes af "Bessels sydvestligste ende".
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Da denne bestemmelse ikke er tinglyst ~ervitutstifteDde, finder
jes, at kun gennem en fredninG opnås fornøden sikkerhed for ud-
sty~ing, hvilken freåning, som anført, efter min opfattelse
også skal udstr.ær~es ~il arealet sydvest for nævnte vej.

Når jeg endvidere ønsker a=ealerne lidt syd for ejendonmen
. , Skovgård fredet, skyldes dette, at man fra den offentlige bivej,

uer fører gennem disse arealer, får indtryk af et næsten uberørt,
overordentlig smukt landskab, der indgår som et naturligt hele i

de omliggende fredede arealer, som man netop har særdeles god
mulighed for at nyde fra nævnte vej. De samme betragtninger gør

e,' sig, efter min opfattelse, ligeledes gæ~dende med hensYn til de
ikke fredede arealer af sag 9 og 15, idet her vejen over matr.
nr. l~ Skovgård (sag 9) og l~ samoe sted (sag 13) danner udgangs-
~unktet for sYnsindtrykket~
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Kendelsen er forelagt Overfrednihgsrtævnet i henhold til

§ 19, stk. 3, i lov om naturfredning af 16. juni 1961 og er des-
uden indanke t af 9 af lodsejerne, lb. nr. l, 4, 5, 7 jfr. 25, 10,
14, 20, 22 og 23, i det væsentlige med påstand om forhøjelse af
erstatningerne. Endvidere er sagen blevet indar1ket af Danmarks
Naturfredningsforening, der har ønsket fredningen udvidet til at.
omfatte det af foreningen oprindeligt påståede område.

Overfredningsnævnet har den 19. november 1968 foretaget
besigtigelse i overværelse af parterne og repræsentanter for fred-
ningsnævnet, fredningsplanudvaJ.get for Ålborg og Viborg amter,
Danmarks Naturfredningsforening, Ålborg amtsråd, Lovns-Alstrup
kommune, Alborg Museum samt Fonden for landskabs- og bygningskul-
tur. De ankende udtalte sig i overensstemmelse med de nedlagte
påstande. Nogle lodsejere rejste spørgsmålet om visse bebyggelser
på det freded~]bdsejer lb. nr. 7, gårdejer M. Madsen, foretrak
fredningen uden byggetilladelse mod forhøjelse af erstatningen.

Overfredningsnævnet er af den opfattelse, at sagen i alt væ-
sentligt bør gennemføres i overensstemmelse med den for frednings-
nævnet nedlagte påstand, således at både hele herregården Hessel
og de højtliggende, indre dele af halvøen syd for Hessel fredes,
idet indgreb i dette område i form af bebyggelse m.v. måtte befryg-
tes at virke kompromitterende på hele Lovnshalvøen, der både er
meget uberørt og .gennemgående af stor skønhedsværdi. Området om-
kring Havbækgård findes der dog ikke anledning til at frede.

Overfredningsnævnet finder endvidere, at de givne byggetilla-
delser til lb. nr. 7 (og 25), 10 og 19 bør bortfalde, for lb. nr.
lO's vedkommende dog kun delvis, jfr. nedenfor under III sag 10.

Det er herefter besluttet at stadfæste fredningsnævnets



- 43 -
kendelse med følgende ændringer:

l. Fredningens omfang:
Overfredningsnævnet har besluttet at udvide fredningen med

følgende arealer:
Det resterende areal af matr. nr. l ~, Hesselgård (lb. nr. l);

det resterende areal af 2 ~, Skovgårde, samt 2 ~, Skovgårde (lb. nr.
1); de resterende arealer af l ~ og 2 ~, Skovgårde (lb. nr. 9);
det resterende areal af l ~, Skovgårde, - den vestlige lod (lb. nr.
14); 2 ~, Skovgårde, samt den resterende del af l ~, Skovgårde, og

'41- yderligere 2,3 ha af 5 ~, Lovns (lb. nr. 15); den resterende del af
l ~, Hesselgård (lb. nr. 21); de resterende dele af l ! og l ~,
Hesselgård (lb. nr. 23); den resterende del af l 2, Hesselgård
(lb. nr. 25).

Der henvises i øvrigt til det Overfredningsnævnets kendelse
ledsagende kort.

II. Fredningens generelle indhold:
Til fredningsnævnet s kendelse foretages følgende ændringer

og tilføjelser:
a) De i fredningsnævnets kendelse indeholdte bestemmelser ang. offent-

~ lighedens adgang til det fredede ændres til følgende:
"Gående færdsel tillades offentligheden ad de på Overfredningsnæv-
nets kort med krydsskravering angivne stier og veje. Kørende
færdsel tillades alene ad vejen fra den offentlige vej til den
nordvest herfor beliggende parkeringsplads på matr. nr. l ~,
Hesselgård, jfr. kortets signaturforklaringer."

b) Bestemmelserne i fredningsnævnet s kendelse angående beplantning
suppleres med følgende:
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"Fredningen er ikke til hinder for, at beplantningen på allere-
tilplantede arealer opretholdes. Der vil således efter evt.
fældning kunne f-oretage.s nyplantning."

c) Til fredningsnævnet s bestemmelse angående e>[-- og-~le~ter
føjes følgende:
"Fredningen er ikke til hinder for opstilling af master til for-
syning af de enkelte ejendomme, dog vil placeringen af masterne
være at forelægge fredningsnævnet til godkendelse."

d) Campingpladser må ikke etableres på det fredede område.

III. Bestemmelser vedrørende de enkelte ejendomme:

Fredningsnævnets kendelse (side 23) erstattes med følgende:
Der etableres ved Ålborg amtsråds foranstaltning parkerings-

mulighed på det areal, der er vist på kendeIsens kort. Kendelsen
skal i øvrigt ikke være til hinder for, at det på kortet viste uop-
dyr~ede areal med fredningsnævnets tilladelse anvendes til alment
rekreative formål (dog ikke camping og parkering).

Såfremt det måtte blive aktuelt, vilOverfredningsnævnet
være villigt til at overveje spørgsmålet om opførelse af visse byg-
ninger i forbindelse med herregården Hessel, som alt efter formålet
og muligheden for indpasning i det eksisterende milieu kan anses for
forenelige med fredningen.

,..

~~_~~~_!Q~_~~r~~~~r_~~~r~_!~2~~~~~~~
Den tilladte helårsbolig vil under fredningsnævnets censur

kunne placeres på et egnet sted - ikke nødvendigvis lige ved land-,
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brugsbygningerne.

~~_~!~_!J~_~2~~~_~i~~E_~~E1!!~~
De 2 eksisterende sommerhuse tillades bibeholdt uden tids-

begrænsning. Såfremt husene ønskes flyttet eller erstattet af
nye, vil placering og ydre fremtræden være at forelægge frednings-
næ~let til godkendelse.

~~_~E~_!1~_~~E~~~~E_~!~~_~~~~~~
Der tillades-uden krav om nedrivning af det nuværende stue-

hus-opført et nyt stuehus, idet dog tegninger visende husets place-
ring og ydre fremtræden forudgående skal godkendes af fredningsnæv-
net.

~~_~E~_!~~_~~_~~~_~~~
Den pågældende s s'ammerhus, opført på parcellen matr. nr.

6 a Lovns, tillades bibeholdt.

~~_~E~_~Q~_!~~~~E_~~_~E~~~~~~2!ff~
Fredningen skal ikke være til hinder for, at der på ejendom-

men opføres de til dens drift som plantageejendom nødvendige byg-
ninger under fredningsnævnets censur med-hensYn til placering og
ydre fremtræden. Ej heller skal kendelsen være til hinder for, at
det bestående beboelseshus erstattes med nyt, ligeledes under cen-
sur som anført.

Overfredningsnævnet har besluttet at ophæve fredningsnævnet s
bestemmelse om offentlig stiadgang over den pågældende lodsejers
areal, og herefter bortfalder kravet om rydning af trævækst.

Fredningen skal ikke være til hinder for opsætning af tråd-
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hegn til at modetå bl. a. evt. dyreangreb.

~~_~E~_gg~_~2~12r~h~f_~~~~_Qhr!~~!~~~~~
Forløbet af den offentlig tilgængelige vej ændres, såle-

des at stien, som det fremgår af kortet, henlægges til den del
af matr. nr. l h, som grænser op til l ~ og l r, Hesselgård.

Vejens forlægning (som fodsti) sker ved fredningsmyndigheder-
nes foranstaltning og for disses regning.

IV. Erstatningerne:
a. Generelt. Overfre~~ingsnævnet har besluttet at lade staten

afholde 9/10 af de med fredningen forbundne udgifter.
b. Vedrørende de enkelte lodsejere.

Med det overvejende antal ejere har Overfredningsnævnet opnået
mindelig overenskomst om erstatningens størrelse, som anført
i kendelsens konklusion, for enkelte ejendommes vedkommende mod
en vis nedsættelse af erstatningen. Med 3 af lodsejerne, nem-
lig ovennævnte lb. nr. 14, gårdejer Anton Hansen og lb. nr.'-20,
ingeniør Bressendorff-samt den nedenfor nævnte lb.-nr. ~ og 26
gardejer N. Chr. Madsen, har mindelig ordning ikke kunne~ opnds.
hvorfor spørgsmålet om erstatningens fastsættelse er fore-
lagt taksationskommissionen til afgørelse i henhold til § 20
i lov om naturfredning af 16. juni 1961.

Vedrørende ingeniør B. Bressendorff, bemærkes, at den
pågældende over for Overfredningsnævnet har nedlagt påstand om,
at det ved erstatningens beregning bl. a. bør lægges til grund,
at et tab er lidt derved, at der har hersket uklarhed om, hvor-
vidt fældning og genplantning af træer af~kæres ved kendelsen.
Overfredningsnævr-Lt har ikke fQ~det at turde afvise dette syns-
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punkt og har herefter afgivet et erstatningstilbud, som den på-
gældende imidlertid ikke har ment at kunne acceptere.

Lb. nr. 6 og 26, gårdejer N. Chr. Madsen, havde ikke anket,
men Overfredningsnævnet kunne ikke tiltræde den af fredningsnævnet
fastsatte erstatning, men tilbød alene 15.000 kr., hvilket tilbud
han dog ikke ville modtage.

Ved taksationsforretninger afholdt den 29. maj og 14. august
1969 har taksationskommissionen fastsat erstatningerne til disse
3 lodsejere til følgende beløb:
Lb. nr. 6 og 26, gårdejer N. Chr. Madsen, 20.000 kr.

" II 14, gårdejer Anton Hansen

" II 20, ingeniør B. Bressendorff,
40.000 kr.
45.000 kr.

Ingeniør Bressendorff har over for Overfredningsnævnet
rejst spørgsmålet om godtgørelse for udgifter til teknisk bistand
under sagen, og Overfredningsnævnet har, jfr. kendelsens konklu-
sion, besluttet at erstatte udgifter til juridisk bistand ydet af
landsretssagfører Jørn Hansen, Randers, med et beløb på 800 kr.

Vedrørende lb. nr. 14, gårdejer A. Hansen, der også har ned-
lagt påstand på omkostninger, foreligger efter Overfredningsnævnet~

,
Iopfatt1lse ikke sådanne særlige forhold, som kan begrunde tilkendel-

se af omkostninger.
Et kort, nr. Aal.12l, visende det fredede område, der omfat-

ca. 420 ha, er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m m e s:

Den af fredningsnævnet for Ålborg amtsrådskreds den 10.
august 1968 afsagte kendelse om fredning af arealer på Lovnshalv-
øen stadfæstes med foranstående ændringer.
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Erstatningerne, der er udbetalt med undtagelse af de ved

taksation fastsatte beløb og ovennævnte omkostningsbeløb, forde-
ler sig således:
Sagsnr. : Navn: Beløb

kr. :

665.000

12 + 17. Læge P. Bolsing, Farsø,e, 13 Formand Einar Hartvig,

e Godthåb pr. Ul1its,
14 Gdr. Anton Peter Hansen,

-- Skovbakker, Hvalpsund,
15 Gdr ..Frank Hardy Kuck Jensen,

Hvalpsund,
16 Gdr. Aage Secher Jensen,

Hvalpsund,
19 Gdr. Leif Schou Pedersen,

Hvalpsund,
20 Ingeniør B. Bressendorff,

Skørring pr. Galten,
21 Gdr. Egon Leo Christensen,

Skovbakker, Hvalp sund ,
e

l
2 + 3.

4e(~,

4a

e(- 5

6 + 26.

7 + 25.

9

10

Ålborg amtsråd, Slottet, Alborg
Dyrlæge Søren Kastrup, c/o Kastrup,
Bøgevej l, Gedsted,
Dyrlægerne A. Harrestrup Andersen
og Poul Nordtorp, Ålestrup
til ligelig deling

600

18.000
4.000Førstelærer F.· Lybæk, Ullits,

Gdr. Søren Kaldahl Poulsen
Skovbakker, Hvalpsund,
Gdr. Niels Chr. Madsen,
Skovbakker, Hvalpsund,
Gdr. Martin Chr. Madsen
Skovbakker, Hvalp sund ,

20.000

20.000

330.000
Gdr. Jørgen Bach Pedersen,
Skovbakker, Hvalpsund, 53.000
Gdr. Anders Thomassen,
Skovbakker, Hvalpsund, 95.000

21.000

20.000

40.000

65.000

53.600

50.000

45.000

47.000
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22 Kontorchef W. F. Christensen
Skovbakker, Hvalpsund,
Gdr. Michael Mikkelsen,
Skovbakker, Hvalpsund,
Gdr. Svend Aage 0stergaard,
Næsgård pr. Hvalpsund, 80.000

35.000
23 35.000
24

I alt: 1.697.200 kr.

Erstatningerne, der forrentes med 6 % p.a. fra den
10 august 1968 og med 8% p.a. fra den l. oktober 1969 til betaling
sker, udredes med 9/10 af statskassen og 1/10 af Ålborg amtsfond
og de i amtsrådskredsen beliggende købstadskommuner efter folke-
tal i henhold til den senest offentliggjorte folketælling.

Endvidere har Overfredningsnævnet besluttet at tillægge
landsretssagfører Jørn Hansen, Rådhustorvet 4, Randers, et beløb
på 800 kr. for juridisk bistand til ingeniør B. Bressendorff.
Beløbet, der fordeles på de offentlige kasser som ovenfor anført,
forrentes ikke.

Udskriftens rigtighed
bekræftes--

I

,'/,-

IJ-r~ kv,
J. Fisker

sm.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning



FOR
FREDNINGSNÆVNET

NORDJYLLANDS AMTS SYDLIGE

FREDNINGSKREDS

2 O AfR. L' /
~REG. NR. VI!;;& ,0 lO

Mc'biR'ET

Aalborg,den 19.april 1982.

KONG HANSGADE 18 , 9000 AALBORG

TLF (08) lZ 70 11

Journal nr, 56/82.

Hr. Henning Kaldal Poulsen,
Hes~;elvej 58, Louns,
9640 Farsø.

Vedl',-matr. nr. 3 ~ Hesselgaarde, Lovns. - Istandsættelse af
læskur for kreaturer beliggenc]c på Fredet areal, jfr.
Over fredningsnævnet s kendelse af 16.decel!lber1969 vedr.
fredning af al-ealer på Lounshalvøen.

-----_ .._-------------------------------------------------------

Under henvisning til Deres telefoniske henvendelse til
næVYlet d'en 24.marts 1982 samt til det under besigtigelsen
den J .april 1982 passerede meddeles det, at nævnet godkender,
et Ja'skuret for kreaturer på ovennævnte ejendom istandsættes,
s!!:lel.esat det får samme størrelse og udseende som det nu øde-
lagt E'. Det goekendes endvidere, at læskuret befæstes med kampE:-

Ovennævnte godkend eIse, der e;~ en dispensat ion fra Natur
fre'~y,ing~>lovens§ 46 samt fra Overfredningsnævnets kendelse
af le.december 1969, kan indbringes for Overfredningsnævnet,
A~uliegade 7, 1256 København K., af den, der har begæret Fred-
!lin~snævne~s afgørelse, Fredningsstyrelsen, Nordjyllands amts-
råd, Farsø korr~unalbestyrelse og Danmarks Naturfredningsfor-

-I

Klagefristen er,4 uger fra den dag, afgørelsen er med-
delT den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før klagefristens udløb.
Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
den opretholdes af Overfredningsnævnet. Nærværende tilladelse
~ortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 dr fra dato.

Kopi af bilag 3 vedlægges.

Bilag. E.Bruun de Neergaard.
Til orientering, idet der vedlægges kopi af bilag 3.

;ÆrednL~l~sstyrelsen, Amaliegade 13, 1256 København K., 2 eksempl.
Amtsfredningskontoret, Niels Bohrsvej 30, 9220 Aalborg 0.
Nordjyllands Amtskommune," "
Farsø Kommune, 9640 Farsø.
Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksberg Runddel l,

2000 København F.
Danmarks Naturfredningsforening, v./seminarielektor Tove Smed,

Nørregade l, 9681 Ranum.

~ilag. E.Bruun de Neergeard.



FREDNINGSNÆVNET I
FOR NORDJYLLANDS AMTS SYDLIGE

FREDNINGSKREDS

REG.NR. 'f/58" oI f)
Aalborg, den 'lo.oktober 1983.

KONG HANSGADE 18 9000 AALBORG

TLF 1081 12 70 1 1

Journal nr. 194/83.

Hr. læge Henning petersen, q': .,~ -'=,:C: . ,H.. J J~"(,. "

østergade 13 b,
9631 Gedsted.
vedr~ matr. nr. 3 ~ Hessel, Louns. -Evt. udskiftning af

stråtag på ejen~om omfattet af Qverfredningsnævnets
kendelse af 16.december 1969.

Under henvisning til Deres skrivelse af 12.september
1983 og det under besigtigelsen den 6.oktober 1983 passerede
godkender Fredningsnævnet herved, at stråtaget på Deres oven-
nævnte ejendom udskiftes med et sort Decra-tag.

Ovennævnte godkendelse, der er en dispensation i med-
før af naturfredningslovens § 34 fra Overfredningsnævnets
kendelse af 16.december 1969, kan efter samme lovs § ,58
indbringes for Overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 Kø-
benhavn K., af den, der har begæret Fredningsnævnets af-
gørelse, Fredningsstyrelsen, Nordjyllands amtsråd, Farsø
k~mmunalbestyrelse og Danmarks Naturfredningsforening.

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

En tilladelse må ikke udnyttes før klagefristens uu-
løb. Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, med-

. .
mindre den opretholdes af overfrednta' snævnet. Nærværende

. Itilladelse bortfalder, såfremt den! ~ er ~dnyttet ~den.
5 år fra dC3;to. ~ ~1~~'<fJ c. ,~t:/~~~.,! -,/) ,,~

$ ,N
E.Bruun de Neer~ard.

•

Til orientering:
xFrednlngsstyrelsen, Amaliegade 13, 1256 København K., 5 eksempl.
Nordjyllands Amtskommune, Niels Bohrsvej 30, 9220 Aalborg ø.
Amtsfredningskontoret ," II

Danmarks Naturfredningsforening, Fre~ksberg Runddel l,
2000 København F. I I /

DN, ·v./fru Tove Smed, Nørregade l, ~~_8\. Fanum. ~
Farsø Kommune, 9640 Farsø. ~ ..~~'-4i'-4'Ø'q. ~ ....:~~.-.,,~~.

l~ /1
~./E.Bruun de Neergaard.
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REG. NR.
År 1984, torsdag den 12.juli kl.14,00, foretog Fred-

ningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige fredningskreds be-
sigtigelse i '

fr. sag nr. 79/84 vedr. matr. nr. 3 k Hesselgaard,
Louns. - Opførelse af sommerhus
inden for område fredet ved
Over fredningsnævnet s kendelse
af 16.12.69.

tilstede.

-•

Sagens akter var
Mødt var:

Nævnet ved formanden, dommer E.Bruun de Neergaard, og det
kommunalvalgte medlem, overlærer Johs. Madsen. Kon-
sulent Holger L. Holm var forhindret.

Farsø kommune var indbudt, men ikke mødt.
For Amtsfredningskontoret og Nordjyllands Amtskommune:

Sektionsleder Knud Wiis.
DN var indbudt, men ikke mødt.

Endvidere var hr. Johnni Kristensen tilste~e.
Der foretoges besigtigelse af grunden, og det konsta-

teredes, at den på grunden værende beplantning, der hoved-
sag€lig består af ædelgran, nu havde nå~t en højde .på 0F til
ca. G m, og at bevoksningen ganske dækker det gamle hus,
samt at der skal foretages rydning i betydeligt omfang for
at kunne anbringe det nye hus og adgangsvejen hertil.

Kristensen redegjorde for byggeriet og placeringen.
Den nederste del af huset i ca. l m's højde agtedes udført
af teglsten, der vandskures. Træværket vil blive holdt l

mørke farver inden for jordfarveskalaen, og taget vil
blive beklædt .med mørk eternit og/eller græstø~v. Koten
for husets vestende vil ikke overstige koten for det nuvæ-
rende hus.

Nævnet voterede og godkendte byggeriet, der såvel i
henseende til placering som størrelse var betydeligt bedre
end det af nævnet tidligere godkendte, på vilkår
l: At der efter byggeriet færdiggørelse er bevaret så
meget af bevoksningen, at det nye hus sløres, og at denne
resterende bevoksning gradvist udskiftes med løvtræer.
'2: At nævnet til enhver tid forbehold~r sig ret til at
påbyde yderligere slørende bevoksning og eventuel yder-
ligere fjernelse af bevoksning i overensstemmelse med

,
\

2
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fredningskendelsens bestemmelser (jfr. kendeIsens pag 24), og
3: At den tidligere - nu forældede - tilladelse i henhold
til by- og landzoneloven (amtets jr.nr.8-7o-loj5) fornyes.

Sagen sluttet.

E.Bruun de Neergaard .

..



FREDNiNGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMTS SYDLIGE

FReDNINGSKREDS

;~~
REG. NR. 'fl '::J~oo{{) fi'I ~ ~

Aaiborg, den 23.september 1986.
KONG HANSGADf 18 9000 AALRORG

11 r 10RI 17 70 11

Journal nr. 191/81.

Lis og Erik Ulnits,
Torpvej 27, Louns,
9640 Farsø.

til orientering

Vedr. matr. nr. l l Skovgaarde, Louns. - Opførelse af nyt helårshus i
stedet for et ældre inden for kystbyggelinien samt på areal fredet
ved Overfredningsnævnets kendelse af 16.12.69.

I

Ved skrivelse af 14.august 1986 har De ansøgt om nævnets godkendelse
af visse ændringer i det projekt for opførelse af et nyt helårshus på oven-
nævnte ejendom, som blev godkendt ved nævnets skrivelse af 5.maj 1982.

I den anledning skal herved meddeles, at nævnet kan godkende, at
huset forsynes med stråtag med valm, og at der isættes plastvinduer i
stedet for trævinduer.

Nævnet kan derimod ikke godkende, at der isættes vindue i taget.
Nævnet fornyer samtidig sin godkendelse iøvrigt således, at denne

i sin helhed kan udnyttes j 5 år fra dato.
Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturfredningslovens

§ 34 og § 46., kan efter samme lovs § 58 indbringes for Overfredningsnæv-
'"" net, Amaliegade 7, 1256 København K. , F . der har begæret Frednings-a. aen,

e
e,

nævnets afgørelse, Fredningsstyrelsen, Nordjyllands amtsråd, Farsø kom~u-
.nalbestyrelse og Danmarks Naturfredningsforening.

..

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

En tilladelse må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Er klage
indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, m~~re den opreth71d s af Over-
fredningsnævnet. ; l' . -

M J 'r·:·~# ..-,,- L.e -,: .,.{,i~ ~ redtaget I frednIngsstyrelsen ;,.: ~ "-.- r" ..

2 E.Bruun de Neet~aard.
5 SEP.1986 - JTil orientering:

~Fredningsstyrelsen, Amaliegade 13, 1256 København K.
Nordjyllands Amtskommune, teknisk forvaltning, Niels Bohrsvej 30, 9220 Aalb. ø.
Amtsfredningskontoret, Niels Bohrsvej 30, 9220 Aalborg 0. Jr.nr.8-70-52-1/15-

12-81.
Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksberg Runddel l, 2000 København F.

" "v./Jens Erik Bangsgaard, 9681 Ranum.
Farsø kommune, 9640 Farsø.

E.Bruun de Neergaard.



FREDNINGSNÆVNET
FOR N9RDJYLLANDS AMTS SYDLIGE

FREDNINGSKREDS Aalborg, den 11. j u li 19BB •

KONG HANSGADE l B 9000 AALBORG

TLF 10BI 12 70 11

Journal nr. l 7 IB B

MOd&aget I
Skov- og Naturstyrelsen

1 2 JUU 1988

Grundejerforeningen Hessel
vi hr. Poul Erik Niebuhr
Korgårdvej 8
Haubro
9600 Aars.

-e
Vedr. matr. nr. l-a Hesselgaarde, Louns. - Beskæring af ege-

træer indenfor område fredet ved Overfredningsnævnets
kendelse af 16. dec. 1969 om fredning af arealer på Louns
halvøen.

Under henvisning til Deres skrivelse af 3. juni 1988

og besigtigelse den 30. juni 1988, hvoraf udskrift vedlægges,

skal herved meddeles, at nævnet ikke tillader den ønskede be-

• skæring af egebevoksningen .

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af natur-

fredningslovens § 34, kan i medfør af naturfredningslovens

§ 58 indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15,

2970 Hørsholm, af den, der har begæret Fredningsnævnets

afgørelse, Skov- og Naturstyrelsen, Nordjyllands amtsråd,

Farsø kommunalbestyrelse og Danmarks Naturfredningsfore-

ning.

, '
• 1,11

--.---.-------
Miljøministeriet

Skov- og Naturstyrelsen
j.nr. F.13~)~/ Bil. I
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Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt

den pågældende klageberettigede.

E. Bruun de Neergaard

•
tt Til orientering:

tt;ll) Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm,

2) Nordjy~lands amtskommune, landskabskontoret, Niels Bohrsvej 30
30, 9220 Aalborg ø, j. nr. 8-70-52-4/809-1-87,

3) Farsø kommune, 9640 Farsø,
4) Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K,

5) Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdelingen, v/ Jens Erik
Bangsgaard, Kærgårdsvej 21, 9681 Ranum,

6) Henning Overgaard, Vestervangen 32, 8620 Kjellerup,

7) Poul Poulsen, Fællesvej 22, 8766 Nr.snede,It 8) Aase Larsen, Chr. Eriksensvej 25, 8800 Viborg.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMTS SYDLIGE

FREDNINGSKREDS Aalborg, den 8. j u li 1988.
KONG HANSGADE 18 9000 AAL80RG

TLF 1081 12 70 11

Journal nr. 16/1988

REG. HR. O~IS~.OlO

Modtaget J
Skov- og Naturstvrelsen

1 1 JULI 1";;07

Farsø kommune
Teknisk Forvaltning
9640 Farsø

Vedr. matr. nr. l-b Hesselgaarde. - Udskiftning af tag på stue-
hus indenfor område fredet ved Overfredningsnævnets kendelse
af 16. december 1969 om fredning af arealer på lounshalvøen.

Under henvisning til Deres skrivelse af 2. juni 1988,

j. nr. 4323/1-74T, og besigtigelse den 30. juni 1988, hvoraf

udskrift vedlægges, godkender Fredningsnæv~et, at stuehuset

forsynes med nyt tag med udhæng i overensstemmelse med den

fremsendte beskrivelse.

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af natur fred-

ningslovens § 34, kan i medfør af naturfredningslovens § 58,

indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørs-

holm, af den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, Skov-
I "

og Naturstyrelsen, Nordjyllands amtsråd, Farsø kommunalbestyrel-

se og Danmarks Naturfredningsforening.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen

j.nr. F..13t/~ / ~
/1'1 -.?,Z
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Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er

meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristens

udløb. Er klage indgivet, må tilladelse ikke udnyttes,

medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet. Til-

ladeisen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden

5 år fra tilladeisens meddelelse.

E. Bruun de Neergaard

Til orientering:

/1) Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm,

2) Nordjyllands amtskommune, landskabskontoret, Niels Bohrs-
vej 30, 9220 Aalborg 0,

3) Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165
København K,

4) Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdelingen,
vi hr. Jens Erik Bangsgaard, Kærgaardsvej 21, 9681 Ranum,

5) hr. jens 0stergaard, Hesselvej 78, 9640 Farsø.

a~~/~
E. Bruun de Neergaard
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FREDNINGSNÆVNE~
for Nordjyllands Amts Fredningskreds,
Gammeltorv 6,
9000 Aalborg.
~elefon 98-12.71.11 Dato 22.07.92.

Nordjyllands amt,
Landskabskontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
9220 Aalborg 0.

Vedr. FS 16/1992: Matr.nr. 1 a Hesselgaard, Lovns. opstilling
af 3 shelters. Deres j.nr. 8-70-57-1-5-10-85.

Under henvisning til Deres skrivelse af 2. april 1992 og be-
sigtigelse den 17. juni 1992, hvoraf udskrift vedlægges, skal
herved meddeles, at nævnet kan godkende, at der opstilles 3
shelters umiddelbart op mod bevoksningen foran parkerings-
pladsen i dennes nordøstlige hjørne.

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af § 34 i Natur-
fredningsloven, jfr. bekendtgørelse nr. 530 af 10.oktober
1984, kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet, Slots-
marken 15, 2970 Hørsholm. Klage indsendes til fredningsnæv-
net.

Godkendelsen må ikke udnyttes inden ankefristens udløb og
bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Sortsøe Jensen.



REG. NR. ~ \5 8 ·o \
FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12.71.U Dato 02.12.92.

Rådgivende ingeniør Jens Liltorp,
Grangårdscentret,
9530 støvring.

Fa 24A/1992: Vedrørende etablering af vandforsyningsledning til
matr.nr. l i skovgårde, Louns.

De har ved skrivelse af 23. oktober 1992 til Nordjyllands amtskom-
mune ansøgt om tiladelse til etablering af en vandledning til oven-
nævnte ejendom.

Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16. decem-
ber 1969 om fredning af realer på Lounshalvøen, der bl.a. indehol-
der bestemmelser om forbud mod terrænændringer.

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til etablering af led-
ningen på betingelse af, at terrænet overalt retableres til oprin-
deligt udseende, og at der opnås samtykke fra de berørte lodsejere.

ti Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. l, kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 2, påklages til Naturklagenævnet, der kan henvise klagen til
miljøministeriets afgørelse. Klagefristen er 4 uger, og tilladelsen
må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, hvis den
ikke er udnyttet inden 3 år.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen.

e\
o..cl \ 2- \ \ / I (.{
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FREDNINGSNÆVNET I
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6, I
9000 Aalborg.
Telefon 98·12.71.11

hr. arkitekt Hauge BjeJ e Nielsen,
I

østre Alle 1,

8970 Havndal.

REG.NR. LI\5~.O \

Dato 22.12.92.

Vedr. FS 9/1991: Louns.

Under henvisning til flrhandlingsmøde og besigtigelse den 17. de-
cember 1992, hvoraf u 'krift vedlægges, skal herved meddeles, at
nævnet kan godkende, a1 der på ovennævnte ejendom opføres et hus
som vist på Deres tegn nger af 5. november 1992 med følgende æn-
dringer og betingelser:

Der skal ske opfyldning ved soklen således, at den frie sokkel ikke
bliver højere end 20 cm Soklen sorttjæres. opfyldningen skal falde
jævnt helt ud til grund ns grænser efter aftale med landskabskonto-
ret. Afstanden fra ov rkant sokkel til overkant tagryg må ikke
overstige 7 meter. Tagh 'ldningen skal være 450.

Der må ikke udføres kVJst eller anden form for vindue i tagfladen

I
modI nord skal udføres med mindst muligt træværk

l

!
1

Der skal anvendes sprosjedelte vinduer.

Ingen yderligere arbejJ~r må iværksættes, før nævnet har modtaget
og skriftligt godkendt !lndelige, reviderede tegninger med angivelse
af materialevalg og far:ler for udvendige bygningsdele.

II
::::e~s 5:~g:::~se;, d::nlt;n:::f:e~gL m:::=:i::e:a:::b:::~::~~:::~~=
net, der eventuelt kan ~henvise klagen til miljøministeriets afgø-

f j

\ 9-\ \ / \ 1.-\ - 007'2.1

1

,1
Q\"L-+ - 3 !

I

l

mod syd.

Kvisten i tagfladen
omkring vindue.
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relse.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb, og rettidig
klage har opsættende virkning.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Sortsøe Jensen .



!
j

I
År 1992, den 17. dec ber foretog Fredningsnævnet for Nordjyl-
lands amt forhandlin smøde på Farsø rådhus med efterfølgende
besigtigelse i sag

•

FS 9/1991: Vedr. mai-.nr. 1 i skovgaarde, Louns. - Opførelse
af nyt beboelseshus. l

!
Sagens akter var til!-tedeo

I
Mødt var nævnet ved ] ormanden, dommer Sortsøe Jensen, supple-
anten for det amtsr4 svalgte medlem, Holger L. Holm, og det
kommunalvalgte medleJ, Kaj wisti Lassen .

l
For Landskabskontorei mødte Per Hounum.

For Farsø kommune mØ e Eva Hall.

Danmarks Naturfredni kSfOrening havde meldt forfald, men frem-
sendt skriftligt ind~rg.

l
lis og Erik Ulnits, mødte arkitekt Hauge
I

l
l
I

Nævnsformanden rede lorde i hovedtræk for sagens hidtidige

II
j

Ii

For og med ejerne,
Bjerre Nielsen.
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forløb.

•

Området er fredet i 1969 som en landskabs- og tilstandsfred-
ning. Et ældre fiskerhus på matr.nr. 1 i måtte bevares. I 1982
meddelte nævnet dispensation til opførelse af et helårshus til
erstatning for det gamle fiskerhus. Til grund for dispensatio-
nen lå bygningstegninger dateret oktober 1981 udarbejdet af
arkitekt Thomassen. på tegningerne var vist en placering sva-
rende til den placering, der nu er ansøgt om, hvorved facaden
i det nye hus trækkes 10 meter mod nord - bort fra stranden -
i forhold til det oprindelige hus' facade. Huset er bredere
end det oprindelige hus og havde saddeltag af tegl med udnyt-
tet tagetage og vinduer i gavlene. Tilladelsen blev ikke ud-
nyttet, og den 23. september 1986 forlængede nævnet tilladel-
sen i 5 år. Nævnet ~illod samtidig, at der blev anvendt strå-
tag med afvalmede gavle, men gav afslag på en ansøgning om
tilladelse til vinduer i tagfladerne.

I 1991 modtog nævnet en ansøgning om opførelse af en ganske
anden hustype.

•
Under besigtigelsen ved behandlingen af denne ansøgning til-
kendegav nævnet, at man ikke fandt, at opførelsen af et sådant
hus var foreneligt med fredningsformålet, og dette projekt
blev derefter opgivet af ansøgerne. Nævnet tilkendegav samti-
dig, at man fortsat var indstillet på at tillade opførelsen af
et hus svarende til det, der fremgik af 1982- og 1986- pro-
jektet, og nævnet forlængede sin dispensation af 23. september
1986 til den 23. december 1992.

Nævnet har nu modtaget bygningstegninger , der er dateret 5.
november 1992 og udfærdiget af Hauge Bjerre Nielsen. Tegnin-
gerne viser en placering, der svarer til den, der var anført i
1982 projektet, men afviger i øvrigt på flere punkter fra det-
te. Landskabskontoret har den 1. december 1992 udarbejdet føl-
gende
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Oversigt ver hoveddimensioner.

, Lovns.Matr.nr. li, Skovgårq

I Ansøgt
nov.92

tilladt
1992

Eksi~terende
hus

Længde 899 cm 899 cm ca. 896 cm

Bredde (husdybde) 839 cm 803 cm ca. 592 cm

Areal i grundplan ca.75 m2 cm ca . 63m2 inkl.• redskabsrum

Taghældning

Tagbelægning strå tegl el. strå

Højde til tagryg, mål
fra overkant sokkel ca.810cm ca.660cm ca.500cm

Facadehøjde målt fra
sokkel til tagskæg ca.255cm ca.244cm ca.185cm

l
Tegningerne til det 4 neste projekt viser
med vinduer i tagflad~.ne såvel mod syd som

I

~
I

i øvrigt en kvist
mod nord.

Per Hounum bemærkede, t huset nu er næsten kvadratisk og ikke
fremstår som et læng hus. Den større højde til tagrygning
skyldes dels, at man lar anvendt en trempelkonstruktion, dels
den større husdybde, ~ navnlig den stejlere taghældning. An-
dre huse i området h lr 450 taghældning . Ved bedømmelsen af
husets synlighed i la rSkabet må det også tages i betragtning,
at oprindeligt terræn l ved husets tilbagetrukne placering er,
højere end terrænet Vlr fiskerhusets placering.

Hauge Bjerre Nielsen remærkede, at en større taghældning er

i!

li
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ønskelig ved stråtage, og at trempelkonstruktionen er den mest
"nutidige" og mest hensigtsmæssige ved udførelse af et sådant
tag. Den større husdybde - også i forhold til 1982-projektet -
skyldes, at man under detailprojekteringen fandt en sådan
udvidelse nødvendig af hensyn til inventaret i rummene i
tagetagen. Kvisten mod nord skaffer lys til et badeværelse,
medens det sydlige kvistvindue ikke har nogen afgørende
funktionel betydning.

Erik Ulnits oplyste, at fiskerhuset nu er fjernet, og at der
er støbt ny sokkel med en bredde på 839 cm. Der har været hen-
vendelser til landskabskontoret og til nævnet, og man gik ud
fra, at myndighederne var indforståede med denne udvidelse.

Hounum henstillede til nævnet ikke at godkende et hus med den
viste taghøjde og taghældning og henviste til sin skriftlige
indstilling. Hvis der skal være en kvist i nordsiden, bør det
omgivende træværk reduceres.

Eva Hall henholdt sig til kommunens skriftlige bemærkninger,
r

hvorefter der ikke er særlige indvendinger.

Nævnsformanden bemærkede, at Danmarks Naturfredningsforening
har indstillet til' nævnet, at der alene tillades en genopfø-
relse af fiskerhuset- på samme sted og med det oprindelige ud-
seende.

Hauge Bjerre Nielsen bemærkede, at han efter modtagelsen af
landskabskontorets bemærkninger har udarbejdet et ændret pro-
jekt med en taghældning på 450• Det giver en bygningshøjde,
der er ca. l meter lavere. Gulvareal og ruminddeling er uænd-
rede.

Der foretoges herefter besigtigelse. Det konstateredes, at der
var foretaget omfattende planeringsarbejder, at ruinen af det
gamle hus var fjernet, og der var støbt sokkel og gulv. Den
støbte sokkels højde over nuværende terræn var ca. 60 cm. Der
påregnedes opfyldning, således at sokkel over færdigt terræn



vil have en højde på cal
på forespørgsel oPlystet
ikke sprossedelte vindu1

at J
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20 cm.

det, at man har tænkt sig at isætte

Hounum bemærkede,
modsætte sig, at den a
til det endelige projek

n efter omstændighederne ikke ville
erede støbte sokkel med mål svarende
godkendes.

Nævnet voterede.

Der var enighed om alvoJ
nets tilladelse har udf
plan afviger fra det,
gere - endnu gældende -

igt at påtale, at ansøgerne uden næv-
t soklen til et hus, der i sin grund-

er godkendt af nævnet ved den tidli-
ispensation.

Der var endvidere enigh om at lægge til grund, at den ansøg-
te beliggenhed er i ov rensstemmelse med det tidligere god-
kendte projekt og derfo kan godkendes. Efter omstændighederne
findes den forøgede hus ybde på 839 cm at kunne godkendes, -
idet den tidligere tillc te facadelinie er opretholdt, - såle-
des at den støbte sokk kan anvendes. Der skal dog ske op-
fyldning, således at de~ alene bliver en fri sokkel på 20 cm,
som skal sorttjæres. O yldningen skal foretages således, at
terrænet falder jævnt f a huset ud mod grundens grænser efter
aftale med landskabskonloret. Taghældningen skal være på 450

og højden fra overkantl sokkel til overkant tagryg må ikke
j

overstige 7 meter. Der ~ ikke udføres kvist eller andre typer
vinduer i tagfladen mod, yde Kvisten mod nord skal udføres med
mindst muligt træværk i mkring vinduet, uanset at dette vil

;;;:;;~;;:eS;;;d~~:~:: o [::;;;:;;;;~~:;;;::~~~er måti~:;::::~
før nævnet har modtaget log godkendt nye bygningstegninger medmateriale - og farveangirelSe for ydre bygningsdele.
Nævnsformanden gjorde dJ mødte bekendt med voteringen og på-

II
II
II
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lagde ansøgerne at indsende koteplaner sammen med de endelige
tegninger.

Sagen udsat.

• Sortsøe Jensen .



REG. NR. L[ (S€ o I
NATURKLAGENÆVNET Vermundsgade 38 B

2100 København ø.
Tlf.: 39472750
Fax.: 39 47 27 99•

2 2 NOV. 1993
J.nr. 151/800-0001
BIN/lwh

Afgørelse
i sagen om dispensation fra fredning og

strandbeskyttelseslinie ved Lovns, Farsø Kommune.

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt har ved afgørelse af 27. april
1993 afvist at dispensere fra Overfredningsnævnets kendelse af 16.

~=.~~ - -...,~ ...... -,

december 1969 om fredning af arealer på Lovnshalvøen, til bibehol-
t..:= ~ - - - -;:; ~, ""

delse af tilplantning med juletræskulturer. Nordjyllands Amt har
den 6. maj 1993 meddelt afslag på ansøgning om bibeholdelse af den
del af beplantningen, der tillige ligger søværts strandbeskyttel-
seslinien, jf. naturbeskyttelseslovens § 15. Bjarne Bak har for
ejerne påklaget afgørelserne til Naturklagenævnet.

Sagens baggrund.

Begrundelsen for fredning af en del af Lovnshalvøen var, at indgreb
i herregården Hessel og den indre del af halvøen måtte befrygtes at
virke kompromitterende på hele halvøen, der er uberørt og af stor
skønhedsværdi. Ved fredningen bestemtes bl.a., at beplantning med
løv- eller nåletræer ikke må finde sted uden for de til haver eller
frugtplantager udlagte arealer. Nævnet forbeholdt sig ret til, hvor
hensynet til udsigt ikke gør sig gældende, at meddele tilladelse til
plantning af træer, dog med forbehold af, at f.eks. strandbeskyttel-
seslinien ikke er til hinder herfor.

I 1991 tilplantede ejerne et areal på ca. 1,7 ha, ejendommene matr.
nr. 1d Skovgårde og Sr Lovns By, med juletræskulturer. Hele area-
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let, 5 lodder, er omfattet af fredningen. En del af de 3 sydlige
lodder ligger inden for strandbeskyttelseslinien.

Ifølge fredningsnævnets afgørelse skal beplantningen på de 3 sydlige
lodder fjernes inden 1. november 1993, mens beplantningen nord for
disse lodder kan bevares indtil afdrift, dog senest år 2000.
Genplantning må ikke finde sted.

Nordjyllands Amt har meddelt afslag på ansøgning om bibeholdelse af
den del af beplantningen, der er foretaget søværts strandbeskyttel-
seslinien.

Klagen og synspunkter fremsat for Naturklagenævnet.

Blarne Bak har for ejerne af ejendommene påstået de 2 afgørelser æn-
dret, således at hele beplantningen bibeholdes indtil afdrift, sub-
sidiært påstås fredningsnævnets afgørelse ændret, således at kun
træerne inden for strandbeskyttelseslinien fjernes. Klageren finder
ikke, at beplantningen strider imod fredningen, og der henvises til,
at nævnet kan tillade beplantning, hvor hensynet til udsigten ikke
gør sig gældende. Træerne bliver ikke over 2 m høje, idet de skal
fældes forinden. De vil ikke rage op over læbælterne, og ændrer
derfor ikke på udsigtsforholdene, og kan iøvrigt ikke ses fra søsi-
den. Beplantningen bør derfor i hvert fald tillades bibeholdt uden
for strandbeskyttelseslinien.

Med hensyn til dispensation fra strandbeskyttelseslinien, som ejerne
ikke været opm~rksomme på, anføres ligeledes træernes højde, og at
de ikke vil kunne ses fra søsiden.

Endelig henvises til, at der er tale om en tidsbegrænset, ikke en
permanent, beplantning, som iøvrigt vil sikre en fornuftig arealple-
je.

Nordjyllands Amt har henvist til, at amtet ifølge fredningen kan
tillade plantning af træer i modsætning til større tilplantninger,
og at tilplantning ifølge den generelle bestemmelse ikke må ske uden
for haver og frugtplantager. Det er et formål med fredningen, at
Lovnshalvøen ikke ændres ved nye tilplantninger. Amtet ville fore-
trække, at al tilplantning blev fjernet nu, men accepterer fred-
ningsnævnets afgørelse, der følger en naturlig skillelinie, en ryg i
terrænet.



3

Naturklagenævnets beslutning.

I sagens behandling har deltaget 10 af Naturklagenævnets 11 medlem-
mer.

Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale:

Nævnet finder, at hele den foretagne tilplantning er i strid med
fredningens formål. Nævnet stadfæster derfor fredningsnævnets og
amtets afgørelser, dog med den ændring, at beplantningen på de 3
lodder mod syd, der skråner mod vandet, skal fjernes inden den l.
april 1994.

Fredningsnævnets vilkår om, at beplantningen på de nordlige arealer
.. kan bevares indtil afdrift, dog senest til år 2.000, og at genplant-

ning ikke må finde sted, tinglyses af fredningsnævnet på ejerens be-
kostning, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 1.

på Naturklagenævnets vegne

1?4U&'~~
Birte Nielsen

viceformand

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



FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-I2.7I.ll

REG. HR. L\ \ 5~ ·0 \

Dato 24.02.93.

De Gule Spejdere i Danmark, v/korpsassistent Erik Grove-Nielsen,
Bækkegårdsvej 38,
Sparkær,
8800 Viborg.

FS 36a/1992: Vedr. matr.nr. 1 i og 1 k Hessel Hovedgaard, Louns.
Etablering af spejderlejr m.v. på areal omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 16.12. 1969 om fredning af arealer på Lovns-
halvøen.

De har ved skrivelse af 15. december 1992 anmodet om fredningsnæv-
nets dispensation til anvendelse af ejendommen matr.nr. 1 i og 1 k
Hessel Hovedgård, Louns - som De agter at købe - til spejderaktivi-
teter.

Ejendommen er beliggende centralt i området omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 16. december 1969 om fredning af arealer
på Lovnshalvøen.

De har under nævnets besigtigelse den 11. februar 1993 - hvoraf
vedlægges udskrift - nærmere redegjort for de påtænkte aktiviteter.

Af fredningskendelsen fremgår, at der ikke må etableres camping-
pladser i det fredede område.

Den påtænkte teltslagning på ejendommen findes efter oplysningerne
om omfanget og den omstændighed, at teltlejren vil blive gentaget i
de kommende år at måtte sidestilles med etablering af en camping-
plads og kræver således dispensation fra kendelsen.

Efter nævnets votering under besigtigelsen, der fremgår af udskrif-
ten, og som senere er tiltrådt af nævnets kommunaltvalgte medlem
vil nævnet ikke kunne meddele dispensation til det angivne formål.

Q(J. \ Q \ \jL\ - Clo 79 / D- \L--\- LI
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Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. l, kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenæv-
net, der eventuelt kan henskyde afgørelsen til miljøministeriet.
Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen.



REG. NR. ~ \ S8.0 \
FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Ton 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12.7LU Dato 27.04.93.

hr. Bjarne Bak,
Overgaden oven Vandet 60 B
1415 København K.

FS 12/1993: Vedr. matr.nr. 1 d skovqårde, LOUDS. Beplantning på
areal omfattet overfredninqsDævnets kendelse af 16/12 1969.

•
Under henvisning til nævnets besigtigelse den 18. marts 1993, hvor-
af udskrift vedlægges, skal herved meddeles, at nævnet ikke finder
det foreneligt med fredningens formål at godkende den tilplantning,
der uden nævnets tilladelse er sket på ovennævnte ejendom.

Beplantningen på de 3 lodder, der skråner ned mod fjorden, og som
er beliggende syd for markeringen med ubrudt linie på vedlagte
luftfoto, skal fjernes inden l.november 1993.

Beplantningen på arealerne nord for disse lodder kan bevares indtil
afdrift, dog senest til år 2000. Genplantning må ikke finde sted.

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenæv-
net, der evt. kan henskyde klagen til miljøministerens afgørelse.
Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen •

.., [
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REG. NR. L\)S8. a \

FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 1271 11.

Aalborg, den 18. oktober 1993.

Grethe og Erik Buhl,
Teglvænget 9,
Hvalpsund,
9640 Farsø.

Vedr.FS 66/1993: Vedr.om- og tilbygning på matr.nr. 3 b Hesselgårde, Louns, omfattet
af Overfredningsnævnets kendelse af 16.december 1969 om fredning af Louns-halvøen.

Ved skrivelser af 25. august og 3. september har De ansøgt om tilladelse til ombygning
af og en mindre tilbygning til ovennævnte ejendom.

Sagen har været skriftligt behandlet, og der er indhentet udtalelser fra Danmarks Natur·
fredningsforening. Nordjyllands amt og Farsø kommune.

Nævnet meddeler herefter tilladelse til det ansøgte. idet der henvises til de fremsendte
tegninger, dog skal der isættes døre uden tværsprosser i husets vestside.

Tilladelsen, der er meddelt ihenhold til kendelsen og imedfør af naturbeskyttelseslovens
paragraf 50. kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenævnet og må ikke udnyttes, inden

_ fristen er udløbet, uden at klage er modtaget.

Sortsøe Jensen



REG. NR L( ISg· 04

År 1994, torsdag den 28. april kl 13.30 foretog Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
besigtigelse i sag

FS 21/1994: Vedr. matr.nr. 1 l Skovsgårde, Lovns. Opførelse af udestue og ud-
..... + ....0111:'" __ & + + ~_4-""_A. _~ '"' __ ....-.e__ -J--.~_______ ... • 11 .... _1 ... _ .. _,_

....Ju" ..~" ......~Q6"~Q6"" VllllCU""" eu ~Y"lJ.J"Ulllll~lla:;VllCl:) KClluel~e ar 1111~ 1'0'.

Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem,
Egon Skjørbæk, og det kommunalvalgte medlem, Kaj Wisti Lassen.

For Farsø kommune mødte Eva Wad Hall.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Kaj Birk Kjeldsen.

Nordjyllands amt var i~ke repræsenteret, men havde sendt en skriftlig indstilling.

Ejeren, Jørn Kramer, var mødt.

Der fremlagdes:

1-3. Skrivelse med bilag af 24/3 1994 fra Farsø kommune.
5.-Skrivelse af 19/4 1994 fra Nordjyllands amt.

Nævnsformanden redegjorde kort for fredningsbestemrnelserne, hvoraf bl.a. fremgår, at
enhver ændring af sommerhusets ydre kræver nævnets godkendelse.

e. Jørn Krarner redegjorde for sin ansøgning., Man ønsker at udvide stuen med en halv-
cirkelformet tilbygning samt at udføre en kvist mod øst. Det er hensigten at indrette 12
kvadratmeter loft til sovepladser, men der er iøvrigt ikke planer om eller mulighed for
at udnytte tagetagen.

Nævnsformanden forespurgte, om man evt. ville overveje en mere tradionel udvidelse
i form af en firkantet tilbygning med taget ført ud i samme højde.

Kramer svarede, at han var positivt indstillet over for en sådan udformning.

Nævnsformanden redegjorde for landskabskontorets indstilling.

Eva Hall var betænkelig ved den cirkelformede. udformning, men bemærkede, at
kommunen iøvrigt ikke har indvendinger. Hun tilføjede, at projektet kræver zonelovstilla-
delse.

Kaj Kjeldsen var'mest betænkelig ved tilbygningen.
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Nævnet voterede. Der var enighed om, at det vil være helt ubetænkeligt at godkende
kvisten mod øst. Der var endvidere enighed om at godkende tilbygningen på betingelse
af, at den udføres som en rektangulær længe, der ikke når længere ud fra hovedhuset
end den skitserede tilbygning og som med hensyn til tag, farver og materialer svarer til
det eksisterende hus.

Nævnsformanden gjorde de mødte bekendt med voteringens udfald.

Under besigtigelsen konstateredes et udhus opført med raftebek]ædni~g.

Kramer bekræftede på forespørgsel, at det er opført uden tilladelse. Det er nødvendigt
til opbevaring af båd, traktor m.v. Grunden er på ca. 1,4 ha.

Kjeldsen fandt, at udhuset burde kræves fjernet.

Nævnsformanden udsatte spørgsmålet om udhuset på indhentning af udtalelser fra amt
og kommune.

Sagen udsat.

Sortsøe Jensen

•

\
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År 1994, torsdag den 2. juni kl. 9.30 foretog Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
besigtigelse i

FS 32/1994: Vedr.matr.nr. 3 b Hesselgårde, Louns. Ombygning på areal omfattet
af Overfredningsnævnets kendelse af 16/12 1969.

Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem,
Egon Skjørbæk, og det kommunalvalgte medlem, Kai Wisti Lassen .• For Landskabskontoret mødte Per Hounum.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Kai Kjeldsen.

Farsø kommune var indbudt, men ikke mødt.

Ejeren, Erik Buh!, blev antruffet.

Der fremlagdes:

1) Skrivelse af 5. maj 1994 fra Farsø kommune.

2- 6) Skrivelse af 27.april 1994 fra Erik og Grethe Buh! med 4 kort bilag.

•
Det konstateredes, at bygningen ikke er i overensstemmelse med de tegninger, der er
godkendt af fredningsnævnet .

Der er således lavet 2 kviste, der er større end den ene, der er vist på tegningen.

Vinduernes antal og placering er ændret.

Indretningen af huset er "spejlvendt".

Erik Buh! ønskede de foretagne ændringer godkendt og anmodede om tilladelse til at
udføre en port i gavlen mod nord, så denne del af huset kan bruges til garage, samt til
at opføre en separat staldbygning i stedet for den stald, der var planlagt i bygningen.
Ønsket om denne ændring skylds, at man er bange for lugtgener og ønsker at indrette
garage i bygningen i de oprindeligt planlagte staldrum.

Der hører 5 tdr. land til ejendommen, der er belagt med landbrugspligt. Familien har 3
heste. Den nye stald tænkes opført delvist nedgravet ien skrænt mod syd. Den måler 10
x 6 meter og får en højde på 3 meter. Den forsynes med et støbt, fladt tag.
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Kai Kjeldsen fandt, at spejlvendingen af indretningen var acceptabel, men at bygningens
ydre iøvrigt burde bringes nøje i overensstemmelse med de godkendte tegninger.

Per Hounum fandt, at den separate staldbygning både efter sin placering og sin ud-
formning ville virke skæmmende og kunne ikke anbefale denne. Han kunne heller ikke
anbefale den ekstra kvist.

Nævnet voterede.

•
Der var enighed om på det alvorligste at påtale, at bygningen er ændret uden nævnets
godkendelse. Der var endvidere enighed om, at der dog ikke er fuldt tilstrækkeligt
grundlag for at nægte godkendelse af ændringerne med hensyn til tag og vinduer, idet
der herved tages hensyn til, at det udførte tag med 2 kviste kan virke mere harmonisk
end en tagflade med en kvist, som tidligere er godkendt. Nævnet godkender derfor
ændringerne, dog på betingelse af, at det nordligste vindue i vestfacaden udskiftes med
et staldvindue således, at der i denne fløj er to ens staldvinduer, og at døren til staldaf-
delingen males hvid som det øvrige træværk i facaden.

Med hensyn til staldbygningen var der enighed om at lægge til grund, at der ikke er tale
om en for-Iandbrugsdriften nødvendig nybygning, jfr. kendelsens særlige bestemmelser
om landbrugsbygninger. Når henses til bygningens placering og størrelse findes den at ville
virke så skæmmende, at der ikke er grundlag for at godkende .den. Der henses herved
også til, at bygningen allerede er tilladt udvidet bl.a. under henvisning til, at den skulle
rumme en hestestald.

Nævnet godkender herefter hverken staldbygnigenn eller porten i husets gavl.

Sagen sluttet .

• Sortsøe Jensen



FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12.7I.U Dato 04.10.94.

Hr.Jørn Kramer,
Solvangen 32 a,
9210 Aalborg S0.

•
FS 21/1994: Vedr. matr.nr. 1 l skovgårde, Lovns, der er omfattet af
overfredningsnævnets kendelse af 16. december 1969. Opførelse uden
fredningsnævnets godkendelse af udhus på ca. 60 kvadratmeter •

Under henvisning til besigtigelse den 23. september 1994, hvoraf
udskrift vedlægges, skal herved meddeles, at nævnet ikke kan god-
kende det udhus, som De har opført uden nævnets tilladelse i~strid
med fredningsbestemmelserne.

Udhuset skal fjernes inden 1. juli 1995.

Nævnets afgørelse, der er truffet i henhold til naturbeskyttelses-
lavens § 50, stk. 1, kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenæv-
net.

• Klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet •

Sortsøe Jensen.



År 1994, fredag den 23. september kl. 15.00 foretog Fred-
ningsnævnet for Nordjyllands amt besigtigelse i

FS 21/1994: Vedr. matr.nr. 1 l skovqårde, Lovns, der er omfat-
tet af FredningsDævnets kendelse af 16. december 1969. opfø-
relse uden fredninqsDævnets godkendelse af udhus på ca. 60
kvadratmeter.

• Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det
amtsrådsvalgte medlem, Egon skjørbæk, og suppleanten for det
kommunalvalgte medlem, Karen Melin.

For landskabskontoret mødte Per Hounum.

Danmarks Naturfredningsforening , Farsø kommune og ejeren var
indbudt, men ikke mødt.

Der fremlagdes:

9-12. Skrivelse af ll. august 1994 med bilag fra Farsø
kommune.

13. Skrivelse af 12. september 1994 fra ejeren, Jørn Kramer.

Nævnsformanden bemærkede, at det under besigtigelsen i april
konstateredes, at der i nærheden af selve sommerhuset var op-
ført et udhus på ca. 60 kvadratmeter, hvori der er oplagret
brænde, samt traktor, vogne m.v. og en båd. Udhuset er ikke
godkendt af nævnet, og der er ikke meddelt bygge- og
planlovstilladelse.

Hounum fandt, at der var et behov for et brændeskur, men at
det opførte var for stort. Hvis det skal bibeholdes, bør det
reduceres og forsynes med stråtag.
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Nævnet voterede. Der var enighed om, at der, når henses til,
at ejendommen er bebygget med et sommerhus, der i henhold til
deklaration af 10. april 1973 kun må benyttes som sådan, samt
at arealet er ca. l,S ha, ikke er grundlag for at godkende en
bygning til opbevaring af maskiner m.v. som den opførte.
Nævnet kræver derfor udhuset fjernet inden den l. juli 1995.
Der var dog enighed om at tilkendegive, at man vil se positivt
på en ansøgning om et mindre brændeskur.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen.



Modtaqet l
Skov- og l'Jaturstyrelsen

2 3 l'iAR.1995• FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AIvIT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 1271 11.

Aalborg, den 22. marts 1995.

ES 59/1994: Vedr.matr.nr. 1 f Skovgårde, Lovns. Opførelse af ny driftsbygning på
areal omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16. december 1969.

• Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Jørgen Kjær og Kjersti Lien,
Hesselvej 85, Skovbakker, 9640 Farsø, tilligemed udskrift af nævnets protokol for den
2.marts 1995.

Med venlig hilsen

Sortsøe Jensen

&(1. Skov- og Naturstyrelsen.
2. Farsø kommune.
3. Nordjyllands amt, Landskabskontoret.(8-70-50-73-809-2-94)
4. Danmarks Naturfredningsforening ved John Rasmussen, Farsø.
5. Danmarks Naturfredningsforening, København.
6. Egon Skjørbæk.
7. Kaj Wisti Lassen.
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• FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
OL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 1271 11.

Aalborg, den 22.marts 1995.

Hr. Jørgen Kjær og fr. Kjersti Lien,
Hesselvej 85, Skovbakker,
9640 Farsø .

• FS 59/1994: Vedr.matr.nr. 1 f Skovgårde, Loyns. Opførelse af ny driftsbYlWing på
areal omfattet af Oyerfredningsnæynets kendelse af 16. december 1969.

Fredningsnævnet godkender herved Deres ansøgning om tilladelse til opførelse af en 240
kvadratmeter ny driftsbygning i overensstemmelse med fremsendte tegninger og be-
liggenhedsplan. Det er en betingelse for godkendelsen, at ydervægge forsynes med
eternitgrå farve, at der etableres og stadig vedligeholdes slørende løvbeplantning langs
østsiden, og at eksisterende udhus over tidligere møddingsplads fjernes senest ved den
ny bygnings ibrugtagning, ligesom der foretages oprydning på pladsen.

Nævnets afgørelse, der er truffet i henhold til ovennævnte fredningskendelse, kan inden
4 uger indbringes for Naturklagenævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens
udløb, og rettidig klage har opsættende virkning. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er
udnyttet inden 3 år. Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.

• Med venlig hilsen

Sortsøe Jensen



Ar 1995, torsdag den 2. marts kl. 10,00
Fredningsnævnet for Nordjyllands amt besigtigelse i

foretog

FS 59/1994: Vedr.matr.nr. 1 f skovgårde, Lovns. opførelse af
ny driftsbyqning' på areal omfattet af OverfredningsDævnets
kendelse af 16/12 1969.

Mødt var nævnet ved fo~anden, dommer Sortsøe Jensen.

For Nordjyllands amt mødte Lone Godske og Per Hounum.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte John Rasmussen.

Fa~sø kommune var indbudt, men ikke mødt.

Ejerne, Jørgen Kjær og Kjersti Lien, var mødt.

Der fremlagdes skrivelse med bilag af 2.februar 1995 fra
Nordjyllands amt~

Nævnsformanden bemærkede, at den ansøgte driftsbygning efter
fredningsbestemmelserne kræver nævnets godkendelse.

Jørgen Kjær redegjorde for ansøgningen. Bygningen bliver på
240 m2• Væggene bliver 3 evt. 2,5 meter høje. Taghældningen
bliver på 220 og største bygningshøjde 5,5 meter. Ydervægge
beklædes med stålprofiler, og taget belægges med sort eternit.
Ejendommen, der er noteret som landbrug, har et areal på 7 ha,
hvoraf størstedelen er skov. Der produceres juletræer og
julepynt, og man har en besætning på 30 moderfår. Den nye
bygning skal rumme alle maskiner og redskaber og om vinteren
være stald for fårene. Når bygningen er opført, vil udhuset
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over møddingspladsen blive fjernet, ligesom man frafalder den
tidligere ansøgning om et halvtag til carport.

John Rasmussen fandt, at der var behov for en driftsbygning,
og at det landskabeligt vil være en fordel, at redskaber m.v.
kan rummes i en bygning.

Hounum kunne ligeledes tiltræde, at der blev givet tilladelse
til en ny driftsbygning • Han fandt, at en grafitgrå farve
ville være hensigtsmæssig til væggene, og at der bør stilles
krav om slørende løvbeplantning langs østsiden •

• Sagen udsat på forelæggelse for de øvrige nævnsmedlemmer.

Sortsøe Jensen.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12.7I.U Dato 09.08.95.

FS 64/1994: staldbygning på matr.nr. 3 b Hesselgårde, Lovns.

Til orintering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til
Erik og Grethe Buhl, Farsø.

~1. Skov-og Naturstyrelsen.
2. Danmarks Naturfredningsforening.
3. Danmarks Naturfredningsforening v/John Rasmussen, Farsø.
4. Nordjyllands amt, Landskabskontoret. (8-70-50-73-809-3-94)
5. Farsø Kommune.
6. Egon Skjørbæk.
7. Kaj wisti Lassen.
8. Advokat Sv.Aa.Pedersen, Vestergade l, 8800 Viborg.



FREDNrnNGSNAEVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12.71.11 Dato 09.08.95.

Erik og Grethe Buhl,
Hesselvej 62, Skovbakker,
9640 Farsø.

FS 64/1994: staldbygning på matr.nr. 3 b Hesselgårde, Lovns.

•
Ovennævnte ejendom er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
16.december 1969 om fredning af arealer på Lovnshalvøen. Kendelsen
indeholder bestemmelse om, at terrænformerne ikke må ændres ved af-
gravning eller opfyldning. I kendelsen er i øvrigt anført, "at der
til landbrugsbygninger tillades opførelse af de for landbrugsdrif-
ten nødvendige nybygninger, når de opføres i umiddelbar nærhed af
bestående landbrugsbygninger og ikke i henseende til størrelse af-
viger væsentligt fra disse. Nævnet forbeholder sig retten til efter
derom fremsat skriftlig begrundet begæring at godkende væsentlige
store tilbygninger og til nyopførelse af landbrugsbygninger, der
ikke opfylder disse betingelser."

De har den 23/11 1994 til fredningsnævnet fremsendt en ansøgning om
opførelse af en staldbygning på ejendommen. Ansøgningen er vedlagt
målsat tegning og forslag til placering, og det er oplyst, at mure-
ne berappe s og hvidkalkes, at taget belægges med pandeplader, evt.
galvaniserede, og at der isættes jernvinduer. De har senere frem-
sendt en ny beliggenhedsplan dateret maj 1995, hvorefter stald-
bygningen foreslåes placeret vest for de eksisterende bygninger,
således at staldbygningens sydfacade flugter med de eksisterende
bygningers nordgavl , idet der mellem den nye og de eksisterende
bygninger bliver en passage på ca. et par meter.

Nævnet har foretaget flere besigtigelser, og der har været drøftel-
ser om placeringen af bygningen. Det er under tidligere sager lagt
til grund, at ejendommen er en landbrugsejendom på 5 ha, der er på-
lagt landbrugspligt, som opfyldes ved hesteopdræt. Det er endvidere
under besigtigelserne oplyst, at den nu foreslåede placering af
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staldbygningen ikke vil indebære terrænændringer. Under besigtigel-
sen er endvidere konstateret, at den foreslåede placering vil være
skjult, set fra øst af en eksisterende bevoksning, der forventes
bibeholdt. Danmarks Naturfredningsforening har ikke haft indvendin-
ger mod den nu foreslåede placering af bygningen. Efter skriftlig
votering kan fredningsnævnet godkende, at en bygning i overensstem-
melse med det nu fremlagte tegnings- og placeringsmateriale kan op-
føres. Det forudsættes, at bygningen udformes nøje i overensstem-
melse med de fremlagte tegninger, at murene berappe s og hvidkalkes,
og at tagbelægningen efter ejerens valg udføres med mørk tagbeklæd-
ning, f.eks. tagpap, mørke eternitplader eller mørktfarvede stål-
plader.

Nævnets afgørelse, der er truffet i henhold til kendelsen, vil kun-
ne påklages til Naturklagenævnet inden for en frist af 4 uger. Kla-
ge har opsættende virkning. Klage indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet.

Den meddelte tilladelse skal udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen.
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•
FS 20/1995: Vedr.matr.nr. 1 a Skovqårde, Lovns. Godkendelse af
opførelse af et maskinhus på areal omfattet af Overfredninqsnævnets
kendelse af 16. december 1969 •

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til
Farsø Kommune tilligemed udskrift af besigtigelse.

Sortsøe Jensen.

~ 1. Skov- og Naturstyrelsen.
2. Danmarks Naturfredningsforening.
3. Danmarks Naturfredningsforening v/John Rasmussen.
4. Nordjyllands amt, Landsskabskontoret.
5. Kjeld Skov Hansen, Hesselvej 81, 9640 Farsø.
6. Egon Skjørbæk.
7. Kaj wisti Lassen.

IS
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FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12.7I.lI Dato 15.08.95.

Farsø Kommune,
Teknisk Forvaltning,
Frederik IX' Plads 1,
9640 Farsø.

•
FS 20/1995: Vedr.matr.nr. l a skovgårde, Lovns. Godkendelse af op-
førelse af et maskinhus på areal omfattet af overfredningsnævnets
kendelse af 16. december 1969 •

på foranledning af Kjeld Skov Hansen, Hesselvej 81, Lovns, har De
ansøgt om fredningsnævnets godkendelse i henhold til Overfrednings-
nævnets kendelse af 16. december 1969 af opførelse af ovennævnte
maskinhus.

Efter besigtigelse af ejendommen den 20. juni 1995, hvoraf udskrift
vedlægges, samt skriftlig behandling af sagen kan nævnet godkende
opførelse af maskinhuset, dog på betingelse af at det placeres i u-
middelbar tilknytning til de eksisterende bygninger, således at
maskinhusets nordgavl flugter med hønsehusets sydgavl og således,
at der kun bliver en beskeden passage mellem disse huse, hvis be-
liggenhed fremgår af fremlagt situationsplan. Det er endvidere en
betingelse, at der udarbejdes tegninger over maskinhusets placering
i overensstemmelse hermed. Nævnet kan efter ejerens anmodning god-
kende, at der anvendes almindelige, grå eternitbølgeplader til tag-
dækning.

Nævnets afgørelse er truffet i henhold til kendelsen og kan ind-
bringes for Naturklagenævnet. Fristen herfor er 4 uger, hvorfor
godkendelsen ikke må udnyttes inden klagefristens udløb. Rettidig
klage, der indgives skriftligt til fredningsnævnet, har opsættende
virkning. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden
3 år.

Sortsøe Jensen.



År 1995, tirsdag
Fredningsnævnet for
forhandling i

den 20.juni
Nordjyllands

kl.
Amt

15.00 foretog
besigtigelse og

FS 20/1995: Vedr. matr. nr. la skovqårde, Lovns: opførelse af
et maskinhus på areal, omfattet af overfredninqsnævnets
kendelse af 16.december 1969.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen og det
amtsrådsvalgte medlem, Egon Skjørbæk.
For Nordjyllands Amt, Landskabskontoret mødte Per Hounum.
Ejeren, Kjeld Skov Hansen var mødt .

• Der fremlagdes ansøgning om dispensation fra Farsø Kommune
den 19.maj 1995 med bilag 2-4.
Formanden redegjorde kort for indholdet af den eksisterende
fredning og området blev besigtiget.
Ejeren redegjorde for sine bygningsplaner
eventuelt at placere den ønskede nybygning
end det påtænkte. Maskinhuset er tænkt
profilplader med sort bølgeeternittag.
Hounum havde ingen bemærkninger hertil.

og problemer med
på andre steder,
opført i brune

Formanden bemærkede, at det efter fredningsbestemmelserne er
afgørende om nye landbrugsbygninger placeres i umiddelbar
tilknytning til eksisterende bygninger. Han foreslog derfor,
maskinhuset placeret således, at dets nordgavl flugter med
hønsehusets sydgavl, jfr. bilag 3 ( situationsplan ) og
således, at der kun bliver en beskeden passage mellem disse
huse.
De mødte tiltrådte dette forslag.
Sagen forelægges herefter for det kommunaltvalgte medlem, Kaj
wisti Lassen, der havde forfald.
Sagen udsat herpå.

sortsøe Jensen
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FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 1271 11.
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Aalborg, den 23.august 1995.

FS 6411994: Staldbygning på matr.nr. 3 b Hesselgårde. Lovns.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af dags dato til advokat Sv. Aa.
Pedersen tilligemed kopi af skrivelse af 16. august 1995 fra samme.

/2=y~~
Sortsøe Jensen {J

V-l.Skov-og Naturstyrelsen.
2. Danmarks Naturfredningsforening.
3. Danmarks Naturfredningsforening v/John Rasmussen, Farsø.
4. Nordjyllands amt, Landskabskontoret. (8-70-50-73-809-3-94).
5. Farsø kommune.
6. Egon Skjørbæk.
7. Kaj Wisti Lassen.
8. Erik og Grethe Buhl, Farsø .

•
/b



FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 1271 11.

Aalborg, den 23.august 1995.

hr. advokat Sv.Aa. Pedersen,
Vestergade 1,
8800 Viborg.

FS 64/1994: Vedr.matr.nr. 3 b Hesselgårde. Louns - staldbygning.

I anledning af Deres skrivelse af 16. august 1995 skal jeg bemærke, at nævnet - som også
tilkendegivet under besigtigelsen -naturligvis helst ser staldbygningen forsynet med stråtag
som de øvrige bygninger, men under hensyn til bekostningen herved ved afgørelsen har
accepteret, at der benyttes en mørk tagdækning af andre materialer.

Med venlig hilsen

Sortsøe Jensen



T
Advokaterne iVestergade 1

Telefon 86 62 60 33-'.-----------_~_-----------Postbox 510 8800 Viborg Fax 86 61 2309 Giro nr. 501-2570

Fredningsnævnet for
Nordjyllands Amt
Gammel Torv 6

Sv. Aa. Pedersen
Advokat

:.løderet for Hø/esteret

Ole Kaels
Advokat

Møderet tor HøJcsteret

Steen Frøbert
Advokat

Møderet IOr Højesteret

Vagn Holt
Advokat

Møderet for Højesteret
o

9000 Alborg

Tina Bach
Advokatfuldmægtig

•
Dato:
16. august 1995

Vort j.nr.:
10679-1 SP/JB

Deres j.nr.:
FS 64/1994

Vedr. staldbygning på matr. nr. 3 b Hesselgårde, Louns.

Tak for Deres skrivelse af 9/8. I afgørelsen forudsættes, at tagbeklædningen
udføres i mørk beklædning, og der angives forskellige eksempler.

Som tidligere anført er min klient meget interesseret i at pålægge strå, som der er
på hovedbygningen. Jeg går ud fra, selvom det ikke er anført, at stråtag vil falde

ind under den givne tilladelse.

Med venlig hilsen

~
ADVOCATlO

Samarbe,dende advokater I Hermng, Randers. SIlkeborg og Viborg
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FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 12 71 11.

Aalborg, den 31. oktober 1995.

• FS 21/1995: Opførelse af maskin- og brændehus på matr.nr. li Skoygårde, Lovns,
på et areal omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16.december 1969.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Jørn Kramer, Solvangen
32, 9210 Aalborg Sø.

Med venlig hilsen

Sortsøe Jensen

" 1. Skov- og Naturstyrelsen.
2. Danmarks Naturfredningsforening.
3. Nordjyllands amt.
4. Danmarks Naturfredningsforening vi John Rasmussen, Farsø.
5. Farsø Kommune.
6. Egon Skjørbæk.
7. Kai Wisti Lassen.

1I~';~:;~ll'styTellien
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• FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6,9000 AALBORG
TELEFON 98 12 71 11.

Aalborg, den 31.0ktober 1995.

Hr. Jørn Kramer,
Solvangen 32,
9210 Aalborg S0.

FS 21/1994: Opførelse af maskin- og brænde hus på matr.nr. 11 Skovgårde, LovnS,
på et areal omfattet af Oyerfredningsnæynets kendelse af 16. december 1969.

Den 12. august 1995 har De ansøgt om Fredningsnævnets godkendelse af et allerede
opført udhus på ovennævnte ejendom. Det drejer sig om et 50 kvadratmeter stort udhus,
hvor De har udarbejdet 2 alternative forslag til materialevalg. I begge tilfælde er
gavlpartiet rykket ind i forhold til det oprindelige forslag.

Efter høring af såvel Danmarks Naturfredningsforening som Nordjyllands amt har
Fredningsnævnet skriftligt behandlet sagen og kan godkende udhuset som beskrevet i
Deres skrivelse af 30.juni 1995 med bilag 2, hvorefter gavlpartiet rykkes ind, huset
beklædes med rafter, og taget beklædes med græstørv.

Nævnets afgørelse, der er truffet i henhold til fredningskendelsen, kan inden 4 uger
påklages til Naturklagenævnet. Godkendelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb,
og rettidig klage har opsættende virkning. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er
udnyttet inden 3 år. Klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet.•

Sortsøe Jensen



• FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 12 71 11.

Aalborg, den 2. april 1996.

,J1ootaget I
;kov- 1)9 Naturstyrelsen

·t~ ~,;';~ ·996.'"

d1996: matr.nr. 3 b Hesselgårdee Loyns - staldbygning på areal omfattet af
Qverfredningsnævnets kendelse af 16/12 1989. - jfIe ES 64/1994.•
Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Grethe og Erik: Buhl samt
skitse.

Sortsøe Jensen

•
)( 1. Skov- og Naturstyrelsen.

2. Danmarks Natwfredningsforening.

3. Danmarks Natwfredningsforening vlJohn Rasmussen, Farsø.

4. Nordjyllands amt, Landskabskontoret (8-70-50-73-809-3-94).

5. Farsø Kommune.

6. Egon Skjørbæk.

7. Kaj Wisti Lassen.

e 8. Advokat Sv.Aa.Pedersen. Vestergade 1. 8800 Viborg.

li \\{/LI~OC)+:1
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FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 U 71 11.

Aalborg, den 2. april 1996.

Grethe og Erik Buhl,
Hesselvej 62, Skovbakker,
9640 Farsø.

d1996: matr.nr. 3 b Hesselgårde. Lovns - staldbygning på areal omfattet af
Qyerfredningsnævuets kendelse af 16/12 1989. - j fr. FS 64/94.

Den 9. august 1995 meddelte fredningsnævnet Dem tilladelse til opførelse af en stald-
bygning på ovennævnte ejendom inden for området omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 16. december 1969 om fredning af Lovnshalvøen.

De har nu ved skrvielse af 7. marts 1996 ansøgt om tilladelse til en mindre ændring af
placeringen.

Da ændringen findes ubetydelig i forhold til den tidligere placering og ikke mere
belastende i forhold til fredningen, kan jeg godkende det ansøgte uden fornyet nævnsbe-
handling.

Skitse visende placeringsændringen er udsendt til nedenævnte modtagere af nævnets
tidligere afgørelse .

Sortsøe Jensen



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
GI. Torv 6
9000 Aalborg

7. marts 1996

Att. Dommer Sortsøe Jensen

Staldbygning på HesselveJ 62, Skovbakker

Vi fik den 9. august 1995 tilladelse til ovennævnte staldbyggeri.

• Ved besigtigelsen, inden tilladelsen blev givet, anbefalede nævnet at placere stalden i
forlængelse af stuehuset mod nord. Vi var på dette tidspunkt ikke enige i dettq, og derfor blev
der enighed om at placere stalden i forlængelse af stuehuset mod vest.

Efter nærmere overvejelse synes vi, at den af nævnet foreslåede placering er bedre, og vil
derfor gerne have tilladelse til at ligge stalden der - altså i forlængelse af stuehuset mod nord,
staldbygningen kommer derved længere væk fra fjorden, hvilket var nævnets argument for
denne placering. Se plan.

Vi håber at dette er iorden, i modsat fald hører vi gerne fra Dem.

Me venli hilsen
~~~
rethe og Erik Buhl

Hesselvej 62, Skovbakker
9640 Farsø

iBSJoJtf
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FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 1271 11.

Aalborg, den 3. april 1996.

FS 64/1995: matr.nr. 6 a Lovns by, Lovns.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Nordjyllands amt, Land-
skabskontoret, tilligemed udskrift af nævnets besigtigelse den 1. februar 1996.

~-~~
Sortsøe Jensen

•

XL Skov- og Naturstyrelsen.
2. Danmarks Naturfredningsforening.
3. Danmarks Naturfredningsforening v/John Rasmussen, Farsø.
4. Egon Skjørbæk.
5. K. Visti Lassen.
6. Vækstcenteret, Rørbakvej 10, 8766 Nr.Snede.
7. Advokat Huuse Sørensen, Torvegade 12, 8900 Randers.

-M')' E "'t'1Jø- og nerg'lmmlS enet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996 -!2/ jll(- (70-?- Z
Akt. nr.



•
År 1996 den 1. februar kl. 10.00 foretog Fredningsnævnet for Nordjyllands amt be-
sigtigelse og forhandling i

FS 64/1995: Dispensation til lovliggørelse af sommerhus på matr.nr. 6 a Lovns by,
Lovns, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16. december 1969
om fredning af arealer på Lovnsbalvøen.

Fredningsnævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte
medlem, Egon Skjørbæk, og det kommunal valgte medlem, Kai Wisti Lassen.

For Farsø kommune mødte Eva Hald.

For Nordjyllands amt, Landskabskontoret, mødte Per Hounum.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte John Rasmussen.

For Nordjyllands Erhvervsinvest A/S mødte advokat Huuse Sørensen og Jørgen Abild-
gaard.

For Vækstcenteret, som interesserede købere af ejendommen, mødte advokat Erik
Hansen samt Jes Berthelsen, Jens Erik Risum og Heinsen.

Der fremlagdes brev af 8. december 1995 fra Nordjyllands amt med bilag Al, A2-I.

Sommerhuset blev besigtiget: Ifølge BBR-meddelelsen fra 1977 er huset opført i 1930.
Den angaves i 1977 at være opført i sten og med stråtag samt at udgøre 50 kvadratmeter.
Udvendigt er huset i dag pudset, gulmalet med høj skorsten, TV-antenner m.v. og valmet
tegltag. Huset, der opmåltes til ca. 60 kvadratmeter, var indvendigt i stueplan forsynet
med en skalmur af teglsten samt en udnyttet 1. sal med malede vægge. Foran huset var
anlagt terrasse, ligesom bevoksningen mod Lovns-bredning var fjernet og skrænten gravet
ud med et ekstra plateau.

Sommerhuset er beliggende østligst på en skovklædt bakkekam, ved hvis fod frednings-
grænsen forløber. Umiddelbart uden for fredningsgrænsen er nu opført en meget stor
beboelseslænge oven for kystskrænten i stedet for den oprindelige landbrugsejendoms
stuehus og udbygninger, der brændte for nogle år siden. Der er ikke genopført drifts-
bygninger. Bygningen er opført i mokkafarvede sten og med afvalmet tegltag i samme
farve.

Sortsøe Jensen orienterede herefter om Overfredningsnævnets kendelse af 16. december
1969, hvorefter der tillades opførelse af de for landbrugsdriften nødvendige nybygninger,
når de opføres i umiddelbar nærhed af bestående landbrugsbygninger og ikke i henseende
til størrelse afviger væsentligt fra disse.
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På matr.nr. 6 a var ifølge kendelsen før 1937opført et sommerhus og et var opført senere.
Overfredningsnævnet tillod bevarelse af det ældste hus, medens det yngre skulle fjernes
3 m~eder efter ejerskifte eller ejernes død. Begge nævnte sommerhuse er beliggende
på lejet grund. Det nu omhandlede sommerhus er ikke nævnt i kendelsen, men ses på
et luftfoto fra 1966 som et ca. 8 x 4 m stort hus.

Eva Hald oplyste, at huset på et 4cm kort fra 70'erne er aftegnet med haveanlæg, men
det kunne ikke oplyses, hvornår huset var taget i brug som sommerhus.

John Rasmussen bemærkede, at det i lokalbefolkningen er almindelig kendt, at huset blev
større ved en ombygning i 1990.

Advokat Huuse Sørensen oplyste, at hans klient overtog ejendommen på tvangsauktion
i 1993 og da henvendte sig til kommunen med oplysning om, at overetagen var udnyttet,
hvilket ikke fremgik af BBR-meddelelsen. Der er givet afslag på en ansøgning om
udstykning. Stuehus og sommerhuset ønskes nu solgt tilVækstcenteret, der påtænker at
benytte ejendommen til kursusbrug. Der ønskes derfor nu dispensation til at lovliggøre
sommerhuset.

Jes Berthelsen tilkendegav, at Vækstcenteret ikke er interesseret i ejendommen med-
mindre sommerhuset kan benyttes som bolig for undervisere.

Per Hounum indstillede, at den skete ombygning af huset ikke godkendes. Huset bør
bringes tilbage til sin tidligere anvendelse som udhus, det vil sige at udvendige antenner
skal fjernes, større vinduespartier ligeledes fjernes, ligesom taget ikke bør være belagt
med teglsten. Der skal beplantes omkring huset, svarende til Overfredningsnævnets
bestemmelser vedrørende de 2 øvrige sommerhuse. Herefter skal forholdene omkring
strandbyggelinien afklares.

Eva Hald havde ingen indvendinger mod lovliggørelse af husets anvendelse som sommer-
hus, således som det nu er, men der bør beplantes ned mod fjorden.

Danmarks Naturfredningsforening ved John Rasmussen tilkendegav, at huset enten bør
fjernes eller tilbageføres til sin anvendelse som udhus, både for så vidt angår størrelse
og udseende. Taget bør have en anden belægning end den nuværende tegl.

Advokat Huuse Sørensen tilkendegav, at hans klient er indstillet på at retablere og
beplante skråningen foran huset. Usikkerheden om de faktiske forhold bør komme de
nuværende ejere til gode.

Mødet blev herefter hævet.

Nævnet foretog herefter votering.

Nævnet vil anmode ejerne om at stille forslag til ændrede materialer og farver m.v.

Sagen udsat herpå.

SJrtsøe Jensen.



FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 12 71 11.

Aalborg, den 3. april 1996.

Nordjyllands amt,
Landskabskontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
9220 Aalborg 0.

FS 64/1995.- matr.nr. 6 a Loyns by, Loyns.

Overfredningsnævnets kendelse af 16. december 1969 om fredning af arealer på Lovns-
halvøen, der omfatter en del af ejendommen matr.nr. 6 a m.fl. Lovns indeholder - bortset
fra landbrugsbyggerier - forbud mod opførelse af nye huse, medens ændring eller
udvidelse af lovligt opførte huse kun kan ske med fredningsnævnets skriftlige god-
kendelse. Kendelsen indeholder særlige bestemmelser om to sommerhuse på ejendommen.

Den 8. december 1995 har De til nævnet fremsendt en ansøgning af 6. november 1995
om tilladelse til bibeholdelse af et sommerhus - der ikke er identisk med de i kendelsen
nævnte - idet De har indstillet, at ansøgningen ikke imødekommes, men bygningen
tilbageføres til indretning og anvendelse som udhus, og beplantningen vest og syd for
huset retableres.

Det er oplyst, at der på luftfoto fra 1966 kan aflæses en bygning på stedet, der da var
omgivet af skovbevoksning på alle sider, således at bygningen næppe var synlig fra
fjorden. I BBR- indberetningen fra 1977 er anført et sommerhus på 50 kvadratmeter
opført i 1930. På kort fra 1970-eme er vist have omkring huset, og i et lokalplanforslag
er huset angivet anvendt som sommerhus fra 1975.

Under besigtigelsen den 1. februar 1996, hvoraf udskrift vedlægges, konstateredes, at
huset nu, efter at skovbevoksningen mod fjorden er fjernet, ligger højt og helt åbent.
Huset er nu ca. 60 kvadratmeter, gulkalket og med rødt tegltag og forsynet med høj
skorsten og TV-antenner. Inventar og indretning antyder en større ombygning i be-
gyndelsen af 1980-eme. Huset ligger sydligst i fredningsområdet på en i øvrigt skovbe-
klædt bakkekam. Umiddelbart syd for fredningsgrænsen ligger ejendommens nyopførte,

_ meget store beboelsesbygning opført i mokkafarvede sten. Det er under besigtigelsen
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oplyst, at ejendommen har været gennem tvangsauktion, og de nuværende ejere har ikke
kunnet tilvejebringe yderligere oplysninger.

Efter en foreløbig votering har nævnet tilkendegivet, at huset ikke vil kunne forlanges
fuldstændigt fjernet, idet der før fredningen må antages at have ligget en bygning på
stedet, og denne i alt fald i 20 år har været benyttet som sommerhus, samt at det ikke
er muligt at fastlægge tidspunkt for eller omfang af tilbygning. Nævnet vil være indstillet
på at meddele dispensation til bibeholdelse på vilkår af retablering af skovbevoksningen
på skræntetn foran huset og dæmpning af husets farver, således at disse mindst muligt
afviger fra farver på ejendommens hovedbygning, således at synsindtrykket fra fjorden
bliver af et samlet bygningskompleks.

Advokat Huuse Sørensen har herefter for ejeren ved skrivelse af 18.marts 1996foreslået,
.at husets facader males hvidgrå og taget gråsort, samtidig med at ejendommens hoved-
bygning males i tilsvarende farver, at TV-antenner fjernes, og at den tidligere skovbe-
voksning retableres med bøg til det omfang, den havde i 1966, jfr. det fremlagte luftfoto.

Under disse betingelser meddeler fredningsnævnet efter yderligere skriftlig votering
tilladelse til bibeholdelse af det nævnte sommerhus, herunder den til- og ombygning, der
har fundet sted efter fredningskendelsen.

Tilladelsen, der er meddelt i henhold til kendelsen, kan inden 4 uger påklages til
Naturklagenævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. Såfremt
tilladelsen ikke er udnyttet inden 3 år, bortfalder den. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen



Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg.
Telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 27.10.97.

Farsø Kommune,
Teknisk Forvaltning,
Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø

R~b.NR, ~ 152.. O l .

•
FS 52/1997: Ansøgning om tilladelse til opførelse af drifts-
bygning på matr.nr. l b Skovgårde, Lovns, der er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 16.december 1969.
(kommunens j.nr. 97393242/02.)

Ved skrivelse af 9. oktober 1997 har De på vegne Janni B. An-

dersen ansøgt om tilladelse til at opføre en driftsbygning på
ovennævnte ejendom beliggende Hesselvej 65, Skovbakker, Far-
sø. Bygningen skal efter det oplyste opføres i en størrelse
på 20 x 7,5 m, delvist beklædt med træ og med et sadeltag be-

,ti klædt med træ på klink.

Arealet er omfattet af ovennævnte kendelse, hvorefter opfø-
relse af nybygninger kræver fredningsnævnets godkendelse.

Nævnet foretog den 22. oktober 1997 besigtigelse af ejendom-
li> men.
2-- Udskrift af forhandlingsprotokollen vedlægges.

--
Det fremgår heraf, at nævnet besluttede at imødekomme det an-
søgte, således at taget udføres i mørke materialer eller ma-
les i mørke farver.

,
o Tilladelsen er meddelt i henhold til kendelsen og kan inden 4
GI~ uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage kan frem--



•

•

•

sendes til fredningsnævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og
bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år.

Sortsøe Jensen.



•
Fredningsnævnet for Nordjyllands amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg.
telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 30. 10. 97.

Hans Nielsen,
GI.Viborgvej 8,
9600 Aars.

•
FS 43/1997: Ansøgning om tilladelse til opførelse af nyt
stuehus m.v. på matr.nr. 1 i og 1 k Hesselgårde, Louns, der
er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16.december
1969.

Ved skrivelse af 5. september 1997 har De ansøgt om fred-
ningsnævnets godkendelse for så vidt ,angår nedrivning af samt
opførelse af nyt stuehus m.v. på ovennævnte ejendom, der er
beliggende Hesselvej 68, Skovbakker, Farsø. For så vidt angår
stuehuset har De anført, at det vil blive opført i ca. 7,5
mIs højde til kip, på eksisterende terræn, med stråtag,
sprossede vinduer samt vandskuret og hvidmalet. De har endvi-
dere redegjort for fremtidsplaner vedrørende resten af ejen-
dommens bygninger, der ønskes samlet.

Nævnet besigtigede den 22. oktober 1997 ejendommen. Udskrift
• af forhandlingsprokollen vedlægges.

Det fremgår heraf, at nævnet har tilladt det ansøgte for så
vidt angår stuehuset samt i princippet godkendt den resteren-
de del af projektet under forbehold af detaljerede tegninger.

Afgørels~n er truffet i henhold til kendelsen og kan inden 4
uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage kan frem-
sendes til fredningsnævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes in-
den klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke ud-
nyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen.



• FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT
BADEHUSVEJ 17,9000 AALBORG
TELEFON 96307000

Aalborg, den 26.03.98.

Farsø Kommune
Teknisk Forvaltning
Frederik IXs Plads 1
9640 Farsø

REG.Nl ~ l S~' a \.

•
FS 6/1998: Ansøgning om nedrivning afsamt opførelse af stuehus og lade/maskinhus på matr.nr.
2 a Skovgaarde. Louns. der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelser af 16. december 1969
og 12. oktober 19?2
Deres j.nr. 98042340/04.

Ved skrivelse af30. januar 1998 har De på vegne af den nuværende ejer af ovennævnte ejendom
anmodet om fredningsnævnets dispensation fra fredningeme på Lounshalvøen til nedrivning og
opførelse af stuehus og ladebygning på ejendommen beliggende Hesselvej 64.

Nævnet foretog den 17. marts 1998 besigtigelse og forhandling. Referat herfra vedlægges.

• Nævnet har ikke kunnet meddele dispensation til det ansøgte. Der henvises til det i referatet
anførte .

Afgørelsen, der er truffet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, kan inden 4 uger påklages til
Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Skriftlig klage fremsendes til
Fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen

,



•
FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT
Bdehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

2 4 APR. 1998

Aalborg, den 23.04.98.

REG. NR. Lf 152 . O \ .

FS 15/1998: Ansøgning om tilladelse til at opsætte læskure,
plantning af læhegn, lovliggørelse af eksisterende
frugtplantage samt indretning af orangeri på matr.nr. 1 h

.. Hessel hvd., Louns, der er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 16. december 1969 vedrørende Lounshalvøen.

Til orientering fremsendes vedlagt kopi af skrivelse af d.d.
til Nordjyllands amt, tillige med referat af besigtigelsen
den 16.april 1998.

~-=
Sortsøe Jensen

- . -~9.-\ li ly ~ 66~l
')

1. Egon Skjørbæk.
2. Inge Eriksen.
3. Farsø Kommune.
4. Danmarks Naturfredningsforening.
5. Danmarks Naturfredningsforening v/Anne Qvist, Farsø.

~6. Skov- og Naturstyrelsen.
7. Jens Saxager,Falkoner Alle 44, 4.th., 2000 Frederiksberg.



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17,
9000 Aalborg,
Tlf.nr. 96307000

Aalborg, den 23. april 1998

Nordjyllands Amt,
Niels Bohrs Vej 30,
Postboks 8300,
9220 Aalborg øst,

att.Landskabskontoret
J.nr. 8-70-51-8-809-0002-98

Vedr. FS 15/1998: Ansøgning om tilladelse til at opsætte læ-
skure, plantning af læhegn, lovliggørelse af eksisterende
frugtplantage samt indretning af orangeri på matr. nr. 1 h
Hessel hvd., Louns, der er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 16. december 1969 vedrørende Lounshalvøen.

Ved skrivelse af 6. marts 1998 har De på vegne ejeren af
ovennævnte ejendom anmodet om nævnets tilladelse til at op-
sætte læskure, plantning af læhegn, lovliggørelse af eksiste-
rende frugtplantage samt indretning af orangeri i eksisteren-
de bygning.

Nævnet foretog den 16. april 1998 besigtigelse og forhandling
på ejendommen. Referat af mødet vedlægges.

Af fredningskendelsen fremgår bl.a. at der kan gives tilla-
delse til uvæsentlige- tilbygninger til landbrugsbygninger
samt opførelse af de for landbrugsdriften nødvendige nybyg-
ninger, når de opføres i umiddelbar nærhed af bestående land-
brugsbygninger, og ikke i henseende til størrelse afviger væ-
sentligt fra disse. Herudover kan nævnet give tilladelse til
plantning af træer, når hensynet til udsigten ikke gør sig
gældende herimod.



I henhold til kendelsen har nævnet besluttet at lovliggøre
den eksisterende frugtplantage samt give tilladelse til
plantning af et læhegn af hassel i 1-2 rækker på plantagens
sydside, idet disse ikke strider mod udsigtshensynene. Her-
udover er der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 med-
delt dispensation til opsætning af 2 læskure til kreaturer
diskret placeret ved eksisterende bevoksning samt ombygning
af en bestående bygning med glas i tagdækning og facader, UM€
den ændring af bygningens dimensioner under forbehold af næv-
nets godkendelse af tegninger og materialevalg. Endvidere er
en ombygning af møddingsplads til tagdækket maskinhus lov-
liggjort, idet disse ombygninger og opstilling af læskure ik-
ke strider mod kendeisens ordlyd.

Beslutningerne kan inden 4 uger påklages til Naturklagenæv-
net. Skriftlig klage indsendes til fredningsnævnet. De med-
delte tilladelser må ikke udnyttes, inden klagefristens udløb
og bortfalder, såfremt de ikke er udnyttet inden 3 år.

Sortsøe Jensen

•



FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 19.05.98.

REb. NR. Y \S~. G \.

FS 6/1998: Opførelse af nyt stue- og maskinhus på matr. nr. 2 a Skovgårde, Lovns, omfattet
af Overfredningsnævnets kendelse af 16. december 1969 om fredning af Lovnshalvøen.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Nordjyllands amt, Landskabskon-
toret.

~
Sortsøe Jensen

l. Egon Skjørbæk.
2. Inge Eriksen
3. Danmarks Naturfredningsforening.
4. Danmarks Naturfredningsforening v/Anne Qvist, Farsø
5. Søren-Andreas Skovgård Madsen.
6. Agnete og Magnus Nielsen

f7. Skov- og Naturstyrelsen.
8. Grethe og Erik Buhl.
9. Anita Lindenbaum.
IO.Arkitektfirmaet Andreas Ravn.



FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 19.05.98.

Nordjyllands amt
Landskabskontoret
Niels Bohrs vej 3O
9220 Aalborg ø.

FS 6/1998: Opførelse af nyt stuehus og maskinhus på matr.nr. 2 a Skovgårde, Lovns,
omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16.december 1969 om fredning af
Lovnshalvøen.
Vedr. Deres j.nr. 8-70-51-8-809-0001-98.

I ovennævnte sag, der vedrører opførelse af et nyt stue- og maskinhus på matr.nr. 2 a Skovgårde,
Lovns, omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16. december 1969 om fredning af
Lovnshalvøen har De med skrivelse af30. april 1998 fremsendt et nyt forslag fra arkitektfirmaet
Andreas Ravn bilagt grundrids og tegningerne 01,03 og 04 revideret den 27. april 1998.

Sagen har været skriftligt behandlet i nævnet.

Idet der i øvrigt henvises til udskrift af besigtigelsen den 17. marts 1998 kan fredningsnævnet
meddele dispensation til det nu forelagte projekt under henvisning til, at stuehuset nu har fået en
mere behersket udformning, til at en del ældre bygninger fjernes, og at det nye stuehus og den nye
maskinhal placeres som dele af et samlet bygningskompleks på det sted, hvor de oprindelige
bygninger til landbrugsejendommen har været placeret. Der er herved også henset til, at
bygningskomplekset herefter fortsat vil være placeret relativt lavt i terrænet. Betingelserne i
fredningskendelsen for opførelse af nybygninger tillandbrugsbedriften anses herefter for opfyldte,
hvorfor tilladelsen meddeles i henhold til kendelsen med den i tegningerne angivne udformning og
med materialer og farvevalg som anført i arkitektfirmaet Andreas Ravns ansøgning af 27. april
1998.

Tilladelsen kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Klage indsendes skriftligt til
fredningsnævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den
ikke udnyttes inden 3 år.

MIIJø- og Enerqlmlnlsterlet Sortsøe Jensen.
J.nr. SN 19f:J6 .

L. U MA j 1998

Akt. nr.



Modtage1 i
Skov- og-Natur:""''''01:::~en

11 DEC. 1998
Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17,9000 Aalborg
Telefon 96 30 7000

REG~I~RL.( 15g. (')I.

Aalborg, den 09.12.98.

Vedr. FS 6/1998: Opførelse af nyt stuehus og maskinhus på matr.nr. 2 a Skovgårde, Lovns,
omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16. december 1969 om fredning af
Lovnshalvøen.

Sortsøe Jensen

l. Egon Skjørbæk.
2. Inge Eriksen.
3. Danmarks Naturnedningsforening.
4. Danmarks Naturnedningsforening v/Anne Qvist, Farsø.
5. Søren-Andreas Skovgård Madsen.
6. Agnete og Magnus Nielsen.

1(7. Skov- og NaturstyreIsen.
8. Grethe og Erik Buh!.
9. Anita Lindenbaum.
lO.Arkitektfirmaet Andreas Ravn.



Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Bauehusvej 17, 9000 Aalborg
Teiefon 96307000

Aalborg, den 09.12.98.

Nordjyllands amt
Natur- og Miljøkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø.

Vedr. FS 6/1998: Opførelse af nyt stuehus på matr.nr. 2 a Skovgårde, Lovns.

Fredningsnævnet meddelte den 19. maj 1998 dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse af
16. december 1969 til opførelse bl.a. af nyt stuehus på matr.nr. 2 a Skovgårde, Lovns.

De har nu for ejeren ansøgt om tilladelse til etablering af to kviste på gårdsiden af stuehuset som
vist på tegning.

Nævnet har ingen indvendinger mod det ansøgte, der anses som en ubetydelig ændring af det
~prindelige projekt.

Sagen er behandlet efter forretningsordenens § 9, stk. 4.

Sortsøe Jensen



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,

Telefon 96 30 70 00 -

REG. NR~ ~ \ 5'2.. O I.
1'.1~C~:2~t,ti

Skov- o;{ ~\I;l.~"J:stYTelsen

Skov- og Naturstyrelsen,
Haraldsgade 53,

2100 København ø.
Aalborg, den 27. april 1999.

Vedr. FS 13/1999:

Anmodning om tilladelse til at opføre
enfamiliehus på matr. nr. 1 i Skovgårde,
omfattet af Overfredningsnævnets kendelser
1969 og 12. oktober 1982.

tilbygning til
Louns, der er

af 16. december

Hoslagt fremsendes fredningsnævnets afgørelse af 21. april
1999 l ovennævnte sag samt referat fra besigtigelse og
forhandling samme dag.

Med hilse,n

Jensen.

Miljø- og Energiminil'itcriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996 - / h II //'1-00'71
Akt. nr. / .

/3



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,

Telefon 96 30 70 00

Farsø Kommune,
Frederik IX's Plads 1,
9640 Farsø.

Aalborg, den 27. april 1999.

Vedr. FS 13/1999:

Amnodning om tilladelse til

enfamiliehus på matr. nr. 1 i

omfattet af Overfredningsnævnets

1969 og 12. oktober 1982.

at opføre tilbygning til

Skovgårde, Louns, der er

kendelser af 16. december

Ved skrivelse af 25. marts 1999 har
Ehlert, Hesselvej 71, Farsø anmodet
tilladelse til ovennævnte tilbygning.

De på vegne Wilmar
fredningsnævnet om

Fredningsnævnet foretog den 21. april 1999 besigtigelse og
forhandling, hvilket fremgår af vedlagte referat.

Nævnet kan herefter ikke meddele dispensation til det
ansøgte.

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50 stk.1 kan inden 4 uger påklages
til Naturklagenævnet . Eventuel klage fremsendes skriftligt
til fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Sortsøe Jensen.

Kopi er fremsendt til:



Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 aalborg
telefon 9630 70 00

ModtaJ;et i
Skc' ·~:,,·"tyrelsen

1 4 JUNI 1999

Aalborg, den 10.06.99
REG. NR~ y 15~·0 \.

FS 27/1999: Vedr. stald- og magasinbygning på matr.nr. 2 a
Skovgårde, Lovns, omfattet af Overfredningsnævnets kendelse
af 16/12 1969 om fredning af Lovns halvøen.

Til orientering fresmendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d.
til Nordjyllands amt, Natur- og Miljøkontoret.

Sortsøe Jensen

l. Egon Skjørbæk.
2. Inge Eriksen.
3. Danmarks Naturfredningsforening.
4. Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdelingen i Farsø.

~5. Skov- og Naturstyrelsen.
6. Magnus Stærdahl Nielsen, Skovgård, Hesselvej 64, 9640

Farsø.
7. Bygnings- og Maskinkontoret,Marsvej l, 8900 Randers

Miljø- og Energiministeriet
Sl\'l}v- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996 - /.L /;11'7_ 00'1" / Bil.

Akt. nr. /6



Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg.
Telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 10.06.99

Nordjyllands amt
Natur- og Miljøkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø.

FS 27/1999: Vedr. stald- og magasinbygning på matr.nr. 2 a
Skovgårde, Lovns, omfattet af Overfredningsnævnets kendelse
af 16/12 1969 om fredning af Lovns halvøen.

Den 19. maj 1998 meddelte nævnet dispensation til opførelse
af en ny beboelsesbygning på ejendommn og tilladelse i hen-
hold til kendelse til opførelse af en ny maskinhal i stedet
for ældre driftsbygninger.

De har nu fremsendt ejerens ansøgning af 10. maj 1999 om til-
ladelse til opførelse af endnu en ny stald- og magasinbygning
i stedet for en delvis sammenfaldet ladebygning i overens-
stemmelse med fremsendte tegninger m.v., hvorefter bygningen
opføres i samme materialer og udformning som den tidligere
tilladte driftsbygning.

Ejeren har over for nævnet erklæret, at samtlige ældre byg-
ninger på ejendommen er fjernet senest i år 2003.

Nordjyllands amt har indstillet, at en· tilladelse betinges
af, at byggeriet ikke får et grundareal på mere end 570 m2
svarende til den tilladte driftsbygning, og at byggeriet ikke
medfører udgravning i skrænten syd for bygningen.

Sagen har i nævnet været behandlet på skriftligt grundlag.

Nævnet meddeler herved i henhold til kendelsen tilladelse til
det ansøgte under hensyn til det af ejeren meddelte tilsagn
om fjernelse af resterende ældre bygninger og med de i af



Nordjyllands amt indstillede begrænsninger.

Tilladelsen kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenævnet.
Klage fremsættes skriftligt til fredningsnævnet. Tilladelsen
må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder,så-
fremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen



It

NATURKLAGENÆVNET
FORMANDEN

Skov~ o~O~taget, f
-q Natursryrefsen

2 O AUG. 1999

Fredenksborggade 15, 1360 København K

11/: 33955700
Fax: 3395 5769
X400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk
E-mai!: nkn@nkn.dk

27 JULI 1999
J.nr.: 97-121/800-0005
EBK

REG. NR. lj\5 ?> ' G \.

Afgørelse
i sagen om afslag på tilladelse til ændring af et skur

og opførelse af et havehus i Lovns, Farsø kommune.

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt har den 27. august 1998 i medfør a~
naturbeskyttelseslovens § 50 meddelt afslag på en ansøgning om ændring
af et midlertidigt opført læskur samt opførelse af et havehus på ejen-
dommen matr. nr. 3b Hesselgårde, Lovns, beliggende Hesselvej 62, Lovns.
Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet af ejerne.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnæynets kendelse af 16. december
1969 om fredning af arealer på Lovnshalvøen.

Fredningskendelsen indeholder følgende bestemmelse om tilbygning til
landbrugsejendomme: flat der udover uvæsentlige tilbygninger til land-
brugsbygninger tillades opførelse af de for landbrugsdriften nødvendige
nybygninger, når de opføres i umiddelbar nærhed af bestående landbrugs-
bygninger og ikke i henseende til størrelse afviger væsentligt fra dis-
se. Nævnet forbeholder sig ret til efter derom fremsat skriftlig, be-
grundet'begæring at godkende væsentlig store tilbygninger til og nyopfø-
relse af landbrugsbygninger, der ikke opfylder disse betingelser."

Det er endvidere i kendelsen fastsat, at "opstilling af boder, skure,
master el.a. skæmmende indretninger ikke må finde sted", og at "terræn-
formerne ikke [må] ændres ved afgravning eller opfyldning."

,
.~,_.. __jl (.~sen

-' j I." ' . \ ~\\ \ \\{ ..OO'-\ \:,',\%
r"/'"...;...--r.

mailto:nkn@nkn.dk
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Naturklagenævnet stadfæstede den 17. november 1994 fredningsnævnets af-
gørelse af 8. juni 1994, hvorved der var meddelt afslag på en ansøgning
om etablering af en stald m.v. på ejendommen.

Fredningsnævnet meddelte den 9. august 1995 tilladelse til opførelse af
en staldbygning på ejendommen.

Ejendommen er en landbrugsejendom på 5 ha, der er pålagt landbrugspligt,
der opfyldes ved hesteopdræt.

Klagerne har anført, at der er ansøgt om at ændre et midlertidigt opført
skur tillæskur for heste, idet det er en forudsætning for lovligt at
kunne opfylde landbrugspligten. Skuret, der er på 35 m2, har været brugt
som stald, indtil klagerne efter fredningsnævnets tilladelse i 1995 op-
førte en ny stald.

Den nye stald er på 60 m2 og rummer to bokse samt oplag af hø, halm, fo-'
der og maskiner. Klagerne har ikke planer om at udvide stalden, da det
er bedst for hestene at gå ude hele året, men lovgivningen kræver, at
der er et læskur til hestene.

Skuret ligger ca. 50 m fra de øvrige bygninger og er stort set skjult af
beplantning. Det kan ikke ses fra vandsiden eller fra offentlige stier.

Der ønskes endvidere tilladelse til opførelse af et havehus på 4-5 m2•

Huset er sekskantet og passer i stilen til det øvrige byggeri på ejen-
dommen. Det ønskes opført ca. 2 m fra de eksisterende bygninger og kræ-
ver ikke terrænændringer. Havehuset er ikke nødvendigt for ejendommens
drift, men vil give familien mulighed for at være mere ude i sommerhalv-
året.

Det er af fredningsnævnet anført, at havehuset vil være synligt fra
vandsiden, men afstanden til vandet er 400 m, så det er tvivlsomt, om
det lille hus kan ses fra vandet.

Klagerne har endelig anført, at der foreligger ulovlig forskelsbehand-
ling, idet der på en anden ejendom indenfor fredningen er meddelt tilla-
delse til opførelse.af to læskure, ligesom der på den af Nordjyllands
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Amt ejede herregård Hessel, der ligeledes ligger indenfor fredningen, er
opført et 10-12 m2 stort sekskantet hus.

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt har i afgørelsen anført, at det var
en forudsætning for nævnets tilladelse i 1995 til opførelse af en stald
på ejendommen, at skuret blev fjernet. Der findes ikke nu en selvstændig
begrundelse for at bibeholde læskuret.

Havehuset vil være et fremmedelement i området og er uden betydning for
ejendommens drift. Det vil kræve terrænændringer at etablere huset, og
huset vil være særdeles synligt fra vandsiden.

Nordjyllands Amt har i skrivelse af 9. juli 1998 til fredningsnævnet ud-
talt, at amtet ikke kan anbefale, at der gives dispensation til ændring
af skuret. "Læskuret bør fjernes, da det aldrig er tilladt". Amtet har
heller ikke kunnet anbefale, at der meddeles tilladelse til opførelse aE
havehuset.

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse:

Ejendommen er en landbrugsejendom på 5 ha, hvor landbrugspligten opfyl-
des ved opdræt af heste.

I betragtning af at der i 1995 er meddelt tilladelse til opførelse af en
60 m2 stor staldbygning og i betragtning af ejendommens beskedne stør-
relse, kan ændringen af det midlertidigt opførte skur til læskur ikke
anses for nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom.

Havehuset er heller ikke nødvendigt for ejendommens drift som landbrugs-
ejendom.

Det fremgår af fredningskendelsen, at opstilling af boder, skure, master
eller andre skæmmende indretninger ikke må finde sted.
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Det af klagerne anførte, kan ikke begrunde en dispensation fra frednin-
gen, og der kan således ikke gives klagerne medhold i klagen.

Uanset at der på to andre ejendomme indenfor fredningområdet er meddelt
tilladelse til opstilling af hhv. to skure og et mindre hus, foreligger
der ikke ulovlig forskelsbehandling. Det bemærkes i den forbindelse, at
klagerne i 1995 fik tilladelse til opførelse af en 60 m2 stor stald-
bygning.

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt~s afgørelse af 27. august 1998
stadfæstes.

/ Else Brix Knudsen
fm.

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



Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

rvio,jtaget I

Skov- og Naturstyrelsen

'"" 7 OKT. 1999

Aalborg, den 06. 10 99

REG.Nl y\5Z. 0\.

FS 42/1999: Ansøgning om tilladelse til opsætning af dyrehegn på ejendommen, matr.nr.
2 c Skovgårde, Louns, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af16. December
1969 om fredning af Lounshalvøen.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Wilmar Ehlert, Hesselvej 71,
Skovbakker, 9640 Farsø, tillige med udskrift af nævnets protokol for den 29. septemebr 1999

Sortsøe Jensen

l Egon Skjørbæk.
2 Inge Eriksen.
3 Nordjyllands amt, Natur- og Miljøkontoret U.nr. 8-70-51-8-809-0009-99).
4 Farsø Kommune
5 Danmarks Naturfredningsforening, København.
6 Danmarks Naturfredningsforening v/Ejner Pedersen, Farsø.

~ Skov- og Naturstyrelsen.
8 Janni Andersen og Søren Petersen, Hesselvej 65, 9640 Farsø.

!'/- cg Natur;:,,,. _,..olsen
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Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 7000

Aalborg, den 06.10.99

Wilmar Ehlert
Hesselvej 71, Skovbakker
9640 Farsø.

FS 42/1999: Ansøgning om tilladelse til opsætning af dyrehegn på ejendommen, matr.nr.
2 c Skovgårde, Louns, der er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 16. December
1969 om fredning af Lounshalvøen.

Ved skrivelse af 29. juli 1999 har De ansøgt om tilladelse til opsætning af ovennævnte dyrehegn.

Fredningsnævnet foretog den 29. september 1999 besigtigelse og forhandling på ejendommen.
Referat heraf vedlægges.

Det fremgår heraf, at nævnet har besluttet at tillade opsætning af det projekterede hegn.

Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, og kan inden 4 uger påklages
til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes
inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen



Onsdag den 29 september 1999 kl. 12.00 foretog Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
besigtigelse og forhandling i

FS 42/1999: Anmodning om tilladelse til opsætning af dyrehegn på ejendommen, matr. Nr.
2 c Skovgårde, Louns, der er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 16. December
1969 om fredning af Lounshalvøen.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem, Egon
Skjørbæk, og det kommunaltvalgte medlem, Inge Eriksen.

For Nordjyllands amt, Natur- og Miljøkontoret, mødte Annemarie Christensen og Claus W.
Knudsen.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte John Rasmussen.

Ejeren, Wilmar Ehlert, var mødt tillige med Hans Kjeldsen.

Janni Andersen og Petersen, Skovgårde, Hesselvej 65, var mødt som ejere af matr.nr. 2 c.

Der fremlagdes

skrivelse af 29.juli 1999 med de deri nævnte bilag fra Wilmar Ehlert,
skrivelse af 24. august 1999 fra Nordjyllands amt
samt skrivelse af 12. september 1999 fra Danmarks Naturfredningsforening.

Ejeren påviste arealet, der ønskes indhegnet til et par hjorte med hegn af trådnet. Arealet udgør
et sumpet dalstrøg, bevokset med pil. Pælene vil blive ca. 1.80 meter høje og vil blive sat ved
foden af de omgivende bakker, således at de på grund af bevoksning ikke er synlige fra den udlagte
sti oven for bakkerne.

Amtet protesterede mod det projekterede hegn, idet en sådan hegning vil afskære offentligheden
fra adgang. Endvidere vil hegning blive synlig fra bakkerne.

Danmarks Naturfredningsforening tilsluttede sig Amtets bemærkninger og tilføjede, at hegnet vil
være til gene for vildtets passage.

Nævnet voterede og besluttede at tillade den ønskede hegning. Der henvistes til, at der i
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kendelserne ikke er forbud mod hegning, men alene, at skæmmende indretninger ikke må opsættes
Da der mellem den udlagte sti oven for bakkerne og det projekterede hegn står en bræmme af
bevoksning, vil hegnet ikke blive synligt fra stien, ligesom arealet, der ønskes hegnet, er et sumpet
areal, der allerede af den grund er uegnet for færdsel.

De mødte blev gjoq bekendt med klageadgangen.

Således passeret.

Sortsøe Jensen



MOdtaget;
Skov- og Naturstyrelsen

{ 9 DEt 1999
REG.Nl Y'5~. o,.

Frederiksborggade 15, 1360 København K

11/: 33955700
Fax: 33955769
X400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk
E-mail: nkn@l1kn.dk

NATURKLAGENÆVNET
FORMANDEN

J.nr.: 97-121/800-0010
JBL 28 DEC.1999

Afgørelse
i sagen om opførelse af tilbygning m.v. til helårshus ved

Skovgårde i Farsø Kommune, Nordjyllands Amt.

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt meddelte den 21. april 1999 afslag
efter naturbeskyttelseslovens § 50 på ansøgning om opførelse af en til-
bygning i 1~ etage med et bruttoetageareal på ca. 74 m2 samt en veranda
på ca. 6m2 til et eksisterende helårshus på matr. nr. li Skovgårde,
Lovns i Farsø Kommune. Ansøgeren har påklaget afgørelsen til Naturklage-
nævnet.

Matr. nr. li er en ejendom på 1380 m2 beliggende inden for fredningen af
arealer på Lovnshalvøen i Farsø Kommune, jf.Overfredningsnævnets ken-
delser af 31. marts 1967, 6. november 1967, 16. december 1969 og 12. ok-
tober 1982.

De fredede arealer på Lovnshalvøen udgør en landskabelig helhed, der
stort set har henligget i naturtilstand dog under påvirkning af skiften-
de tiders landbrugsmæssige indflydelse, og hovedformålet med fredningen
er at bevare disse landskabelige værdier. Bebyggelse er således ikke
tilladt bortset fra bygninger, der er nødvendige for driften af allerede
eksisterende landbrugsejendomme. Lovligt opførte huse må ikke ændres
(for så vidt angår det ydre) eller udvides uden fredningsnævnets skrift-
lige godkendelse, medens der for landbrugsbygninger er lempeligere reg-
ler.

på tidspunktet for fredningen s ikrafttræden var matr. nr. li bebygget
med et ældre fiskerhus, som efter fredningen kunne bevares.

I 1982 meddelte fredningsnævnet dispensation til opførelse af et helårs-
hus som erstatning for fiskerhuset, men dette hus blev ikke opført og

mailto:nkn@l1kn.dk
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dispensationen blev i 1986 forlænget i 5 år. I 1991 modtog nævnet en an-
søgning om opførelse af en hustype afvigende fra det tidligere tilladte,
og efter at nævnet havde tilkendegivet, at opførelsen af et sådant hus
ikke var foreneligt med fredningens formål, blev denne ansøgning trukket
tilbage.

på grundlag af en ny ansøgning meddelte fredningsnævnet i december 1992
dispensation på nærmere angivne vilkår til et helårshus i 1~ etage med
et bruttoetageare@1 på ca. 133 m2, idet fredningsnævnet samtidig alvor-
ligt påtalt~, at der på tidspunktet for nævnets besigtigelse uden tilla-
delse allerede var udført støbning af et fundament større end det, der
lå til grund for nævnets tidligere dispensation i 1982.

I marts 1999 ansøgte Farsø Kommune på vegne af ejendommens ejer om en
tilbygning til det eksiste'rende helårshus på ca. 74 m2 samt opførelse af
en veranda på ca. 6m2• Herved forlænges huset med 4,37 m mod øst og ud-
bygges med en tilbygning mod sydøst afsluttet med et halvcirkel formet
glasparti. Samtidig ønskedes etableret en veranda hvilende på 2 stålsøj-
ler i østgavlen i l. sals højde. Det er denne ansøgning, som er baggrund
for den afgørelse, som nu er påklaget.

Fredningsnævnet meddelte den 21. april 1999 afslag på dispensation fra
fredningsbestemmelserne under henvisning til, at fredningskendelsen ikke
tillader byggerier bortset fra opførelse af landbrugsbygninger. I afgø-
relsen anføres, at den tidligere dispensation i 1992 var blevet meddelt
med stor betænkelighed, idet der var blevet lagt vægt på, at husets fa-
cade mod vandet ikke blev længere end facaden på det oprindelige hus,
samt at der ikke blev anbragt kviste eller vinduer i tagfladen mod syd.
Med det ansøgte vil der blive tale om en forlængelse af den nuværende
facade mod vandet med ca. 50 %, og glasbygningen mod syd vil arkitekto-
nisk være for afvigende i forhold til udformningen af det oprindelige
hu~.

I klagen anføres, at det ansøgte ikke vil ødelægge arkitekturen i det
eksisterende hus, samt at verandaen ikke skal hvile på stålsøjler, men
på træsøjler. Forlængelsen af facaden er kun 48,6 %, og den gående og
sejlende trafik forbi ejendommen er begrænset. Der henvises til, at der
på ejendommene, Hesselvej 65 og 69, er meddelt dispensationer til en få-
restald på ca. 100 m2, en tilbygning på ca. 20 m2 samt et udhus på ca.
50 m2•
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Afgørelse.

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse:

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

Hovedformålet med fredningen af arealer på Lovnshalvøen er at bevare de
landskabelige værdier. Bebyggelse er ikke tilladt, og lovligt opførte
huse må ikke ændres (for så vidt angår det ydre) eller udvides uden
fredningsnævnets skriftlige godkendelse.

Baggrunden for fredningsnævnets dispensation fra fredningsbestemmelserne
i 1992 til opførelsen af en helårsbolig var tidligere dispensationer af
1982 og 1986 til opførelse af en bolig som erstatning for det oprindeli-
ge fiskerhus. Dispensationen til opførelse af en bygning med et større
bebygget areal end fiskerhusets blev meddelt med stor betænkelighed og
på baggrund af, at husets facade mod vandet ikke blev længere end faca-
den på det oprindelige hus, samt at der ikke blev anbragt kviste eller
vinduer i tagfladen mod syd.

Den nu ansøgte udvidelse af helårshuset har et omfang og en udformning,
der ligger ud over det tidligere tilladte, og der findes ikke at være
nogen baggrund for at anfægte fredningsnævnets vurdering af, at en til-
bygning i 1~ etage og en glasveranda ligger ud over, hvad der kan dis-
penseres til uden at komme i konflikt med fredningens formål.

De af klageren omtalte tilladelser i fredningsområdet vedrører et udhus,
et fårehus samt en tilbygning af betydeligt mindre omfang end det af
klageren ansøgte. De omhandlede byggerier er ikke sammenlignelige med
det ansøgte i denne sag, og der foreligger således ikke ulovlig for-
skelsbehandling ved den påklagede afgørelse.

Fredningsnævnets afslag af 21. april 1999 efter naturbeskyttelseslovens
§ 50 stadfæstes.

Inger Vaaben / Jens F. Buch-Larsen
viceformand landinspektør

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndigbed, jf. naturbeskyttelseslavens §82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 mAneder, jf. lovens §88, stk. 1.
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REG.Nit 4158,0\

Fredningsnævnet for Nordjyllands amt M dt et i
Badehusvej 17, 9000 Aalborg _ ON~~rstyrelsen
Telefon 96307000 Skov og

28 AUG.2000

Aalborg, den 25.08.2000

FS 50/2000: matr.nr. l i og l k Hesselgårde, Louns.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Hans Nielsen, Hesselvej 68,
Skovbakker, 9640 Farsø.

Sortsøe Jense

l. Egon Skjørhæk.
2. Inge Eriksen
3. Nordjyllands Amt, Natur- og Miljøkontoret. 8-70-51-8-809-0004-00.

r4. Skov- og Naturstyrelsen.
5. Danmarks Naturfredningsforenig.
6. Danmarks Naturfredningsforening vlEjner Pedersen,Farsø
7. Farsø Kommune
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Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 25.08.2000

Hr. Hans Nielsen
Hesselvej 68, Skovbakker
9640 Farsø

FS 50/2000: matr. nr. 1 iog l k Hesselgårde, Louns.

Den 8. august 2000 har De ansøgt om nævnets godkendelse af, at der mod nedrivning af en
eksisterende staklade og hønsehus opføres en ny staklade som vist på fremsendt oversigtsplan
og tegninger, således at den nye lade placeres parallelt med eksisterende lade og maskinhus og
opføres med en sidehøjde på 3,80 meter beklædt med hvide plastisolbelagte stålplader og
tagbeklædning af galvaniserede pandeplader.

Ej endommen,matr. nr. I i og l k Hesselgårde, Lovns, er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 26. December 1969, hvorefter der kan opføres nybygninger tillandbrugsdriften i
umiddelbar nærhed af bestående landbrugsbygninger.

Fredningsnævnet har under en besigtigelse den 22. Oktober 1997 iprincippet godkendt en
plan for omlægning af ejendommens driftsbygninger under forbehold af godkendelse af
tegninger m.v.

I overensstemmelse hermed godkender nævnet det nu ansøgte.

Sagen er behandlet i medfør afforretningsordenens § 9, stk. 4.

Mgørelsen, der er truffet i medfør af kendelsen, kan inden 4 uger påklages til N aturklage-
nævnet. Skriftlig klage indgives til Fredningsnævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden
klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen



REG.NR. Ylbg. o J

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 307000.

Aalborg, den 25. september 2000.

Farsø Kommune
Frederik IX's Plads l
9640 Farsø.

FS 72/2000: vedrørende garage på matr. nr. 1 b Skovgårde, Lovns.

Deres journal nr. 01353242/05.

Den 22. november 2000 med supplerende oplysninger den 19. september 2001 har De
fremsendt en ansøgning om opførelse af garage på ovennævnte ejendom, der er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 16. december 1969 om fredning af Lovnshalvøen.

Garagens mål vil blive 17,5 m2, vægge afbrædder og sadeltag med mørkt tagpap eller tørv.

Sagen er behandlet efter forretningsordenens § 9, stk. 4.

Da garagen opføres op mod beplantning og i tilknytning til eksisterende driftsbygninger, og et
tidligere hønsehus på stedet nedrives, kan nævnet tillade det ansøgte.

Der er ikke herved taget stilling til beliggenheden ved en gravhøj.

Tilladelsen, der er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, kan inden 4 uger
påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage indgives til Fredningsnævnet. Tilladelsen må
ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen
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seAN ET .. MODTAGET
-og Naturstyrelsen

26 SEP. 2UmFredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00.

Aalborg, den 25. september 2000.

FS 72/2000: vedrørende garage på matr. nr. 1 b ~kovgårde, Lovns.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Farsø Kommune, Frederik IX' s
Plads l, 9640 Farsø.

Med hensyn til påklage af afgørelsen henvises til klageanvisningen i skrivelsen.

Sortsøe Jensen

l. Holger L. Holm
2. Inge Eriksen
3. Janni Birgitte Andersen, Hesselvej 65, 9640 Farsø
4. Nordjyllands Amt,j. nr. 8-70-51-8-809-0001-00

)(.5. Skov- og Naturstyrelsen
6. Danmarks Naturfredningsforening
7. Danmarks Naturfredningsforening vllokalafdelingen i Farsø - Ejner Petersen

Naturst~relsen t'I
Skov- og _ 1;1.11-'1;,,- (/D D I
J.nr. SN 2001 I~
Akt. nr. ~
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• Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,

Telefon 96 30 70 00
Modtaget i

Skov- og Natm'ptv"'''lsen

2 O FES, 2e01

Henning Kaldah1 Poulsen,
Hesselvej 58, Hvalpsund,
9640 Farsø.

Aalborg, den 19. februar 2001.

Den 15. februar 2001 har De ansøgt nævnet om tilladelse til at udskiftning af e-
ternittag på stuehuset til Deres landbrugsejendom, matr.nr. 3c og 3i Hessel med
Decra stålpladetag i sort farve efter at en væsentlig del af taget er ødelagt ved
brand.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16. december 1969
om fredning af Louns-halvøen.

Efter kendelsen kan tilbygninger ske med nævnets godkendelse.

Det er oplyst at ståltaget oplægges uden ændringer i tagkonstruktionen.

Nævnet har ingen indvendinger mod det ansøgte, der efter kendeisens formulering
ikke kræver tilladelse.

Sagen er behandlet efter forretningsordenens § 9 stk. 4.

Med venlig hilsen

Sortsøe Jensen.

Kopi er sendt til:

1. Egon Skjørbæk,
2. Inge Eriksen,
3. Farsø Kommune,
4. Nordjyllands Amt,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening vi Ejner Pedersen,

). Skov- og Naturstyrelsen

Skov- og Naturstyrelsen
~ ..n.r. SN 2001 - \2.uf lL( ~ O Q Q ~



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg. .
Telefon 96 30 70 00

Modtaget i
Skov- of, l~;;3~Ul'stYTelsen

ti 8 JUNI 2001

Aalborg, den 6. juni 2001.

FS 15/98: Vedrørende dispensation bLa. til ombygning af en bygning med glasdækning i
tag og facader.·

Til orientering :fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Jens Saxager, Hesselvej 76,
Louns, Farsø.

Sortsøe Jensen

1. Nordjyllands Amt, Landskabskontoret, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg øst.
2. Egon Skjørbæk
3. Inge Eriksen
4. Farsø Kommune
5. Danmarks Natur:fredningsforening
6. Danmarks Natur:fredningsforening v/Arm0 Qvist, Fars~

~J. Skov- og Naturstyrelsen. tJ'm« ,;P..e:.t:uUA--J

,
~ ' ;aturstyrelsen
,Ud - 'J '~vCd - I:J. I/!/lf.-{J{J[J )
Akt. nr.

:t
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg.
Telefon 96 307000

Aalborg, den 6. jUni 2001.

Jens Saxager
Hesselvej 76
Louns
9640 Farsø.

Vedrørende FS 15/1998.

Den 23. april 1998 meddelte nævnet dispensation bl.a. til ombygning af en bygning med
glasdækning itag og facader.

Bygningen er beliggende på matr. nr. Ih Hesse~ Louns, omfattet ~ Overfredningsnævnets
kendelse af 16. december 1969 om Lounshalvøen.

Efter anmodning forlænges den fastsatte frist for dispensationens udnyttelse med 3 år.

Sortsøe Jensen

~(O 'I



•....~u..ugtt 1
.)h.OV~ og NaturswTf'lsen

Idet fredningsnævnets sag 16 JULI 2002

FS 45/1998: Tilladelse til ændring af midlertidigt opført lækur og opfø-
relse af havehus på ejendommen Hesselvej 62, Louns, der er omfattet af RE&.Nl L.{ r=,-S.o-I
Overfredningsnævnets kendelse af 16. december 1969 om fredning af
Lounshalvøen

ved Naturklagenævnets afgørelse af26. juni 2002 er hjemvist til fornyet be-
handling for nævnet afholdes møde til fastlæggelse af placering af læskur
for heste.

onsdag, den 31. juli 2002 kl. 10.30

Mødested: på ejendommen.

• Kopi af Nævnets afgæreise af27. august 1998 med protokoludskrift af 19.
august vedlægges til orientering.

1. Knud Erik Jeppesen
2. Inge Eriksen,
3. Farsø Kommune,
4. Nordjyllands Amt, Natur- og miljøkontoret,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening vi Ejner Petersen,
7. Skov- og Naturstyrelsen,
8. Erik og Grethe Buhl.

eSkov-ogNatur~tJrelsen
J.nr. SN 2001 - /,'l '1{~-(//)09
Akt. nr. 1 .2ih-



~,., Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96307000

Aalborg. den 27.08. 98

Nordjyllands amt
Landskabskontoret
Aalborg.

FS 45/1998og 39/1998: Tilladelse til ændring af midlertidigt opført læskur og opførelse af
havehus samt lovliggørelse af beplantning på ejendommen, Hesselvej 62, Lovns, der er
omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16. december 1969 om fredning af Lovns-
halvøen.
Amtets j.nr. 8-70-51-8-809-0005-98.

Ved skrivelser af23. juni og 9. juli 1998 har De for ejerne af matr.nr. 3 b Hesselgårde. Lovns.
ansøgt om lovliggørelse af nyplantede energi pile samt tilladelse til bibeholdelse af et læskur til
heste samt opførelse af et lysthus.

Nævnet foretog den 19. august 1998 besigtigelse og forhandling. Protokollat heraf vedlægges.

•
Under besigtigelsen frafaldt ejeren ansøgningen om lovliggørelse af energipilplantning. som vil
blive fjernet.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16. december 1969 vedrørende
Lovsnhalvøen. ifølge hvilken der ikke må opstilles boder, skure. master eller anden skæmmende
indretning.

Nævnet besluttede enstemmigt ikke at imødekomme ansøgningen om opførelse af et lysthus.
ligesom det med stemmefordelingen 2-1 besluttede ikke at tillade bibeholdelsen af det midlertidige
læskur til heste.

Afgørelsen blev af ejeren straks påklaget til Naturklagenævnet. Fredningsnævnet vil efter en frist
for ejerne på 4 uger til at fremkomme med eventuelle bemærkninger fremsende sagen.

Sortsøe Jensen



...... . .,

Fredningsnævnet for Nordjyllands amt foretog den 19. august 1998 kl. 11.00 besi~igelse og
forhandling i

FS 45/1998 og FS 39/1998: Tilladelse til ændring af midlertidigt opført læs kur og opførelse
af havehus samt lovliggørelse af beplantning på ejendommen Hesselvej 62, Lovns, der er
omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16. december 1969 om fredning af Lovns-
halvøen.

,·e
Nævnet var mødt ved formanden., dommer Sortsøe Jensen., det amtsrådsvalgte medlem, Egon
Skjørbæk, og det kommunaltvaIgte medlem, Inge Eriksen.

For Nordjyllands amt, landskabskontoret, mødte Anne Holt.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte John Rasmussen.

Grethe Buhl var til stede.

Der frem1agdes :

l. Skrivelse af9. juli 1998 fra Nordjyllands amt med de deri nævnte bilag.

2. Skrivelse af 23. juni 1998 fra samme med de deri nævnte bilag.

Under besigtigelsen frafaldt Grethe Buh! ansøgning vedrørende lovliggørelse af beplantning med
energipil, som vil blive fjernet i løbet af efteråret.

Hun oplyste vedrørende det ansøgte læskur til hestene, at dette ønskes bibeholdt på eksisterende
beliggenhed, og således at pandepladerne på sidefladerne fjernes og erstattes med træ.
Tagbelægningen af bølgeplader bibeholdes, og alt males i mørke jordfarver.

Havehuset ønskes opført med et 4-5 kvadratmeter stort 6 kantet hus i hvidmalet træ, med glas på
øverste halvdel afvæggene samt tagpap på taget i en afstand af2-3 meter fra eksisterende stuehus
sydlige gavl.

Nordjyllands amt kunne ikke anbefale hverken læskur eller havehus. Ingen af bygningerne er
nødvendige for ejendommens landbrugsdrift.

Danmarks Naturfredningsforening tilsluttede sig amtets bemærkninger.

Nævnet voterede og besluttede ikke at give tilladelse til at opføre det ansøgte havehus, der vil
være et fremmedelement i området uden betydning for ejendommens drift samt kræve
terrænændringer og være særdeles synligt fra vandsiden. For så vidt angår læskuret ville 2



• ~\ ..l ..

medlemmer ikke tillade det ansøgte, idet det havde været en forudsætning for nævnets tidligere
tilladelse til at opføre den nuværende staldbygning, at dette læskur blev fjernet. Der findes ikke nu
selvstændig begrundelse for at bevare læskuret. Et medlem vine tillade bibeholdelsen af skuret
efter de nævnte ændringer, særligt under hensyn til at skuret er delvist skjult i bevoksning og ikke
er synligt fra vandsiden. Afgørelse træffes efter sternmet1ertallet.. ~ ~

Afgørelsen er truffet efter naturbeskyttelseslovens § 50.

Ejeren påklagede straks nævnets afgørelse til Naturklagenævnet. Sagen vil af fredningsnævnet
blive fremsendt til Naturklagenævnet, idet ejeren opfordredes til inden 4 uger at fremkomme med
eventuelle bemærkninger til klagen.

Således passeret.

Sortsøe Jensen



RE6.NR. li' 58. o I
Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 97307000.

SCANNET Modlag.ti
, Skov- O~ Nat\lTstyrelsen

11 MRS.2002Farsø Kommune,
Teknisk Forvaltning,
Frederik IX' Plads 1,
9640 Farsø.

Aalborg,.den 7. marts 2002.
Vedr. FS 61/2001: ..

• "

Anmodning om tilladelse til at opføre en tilbygning til beboelsen på ma-
tr. nr. 1 f Skovgårde, Louns, beliggende Hesselvej 85 på et arealomfat-
tet afOverfredningsnævnets kendelse af 16. december 1969 om fred-
ning af arealer på Lounshalvøen.

De har ved skrivelse af3. december 2001 på vegne ejerne ansøgt om oven-
nævnte tilbygning.

Fredningsnævnet aflioldt den 5. marts·2002 besigtigelse og forhandling i
ovennævnte sag. Udskrift afprotokollatet vedlægges. Det fremgår heraf, at
det ansøgte ikke kunne tillades.

Afgørelsen, der er truffet i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,
kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage indgives til
Fredningsnævnet.•
Med venlig hilsen

Sortsøe Jensen.

l.Knud Erik Jeppesen,
2. Inge Eriksen,
3. Nordjyllands Amt, Natur- og miljøkontoret, j ,nr. 8-70-51-8-809-0004-01
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening vI Ejner Pedersen,
6. Jørgen Kjær og Kjersti Lien.

~ 7. Skov- og Naturstyrelsen. Skov- og Natur~t1.relsen
J.nr. SN 2001 Q /:lll/~" - (l';O r
Akt. nr. ~ ............ Qit.-
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt afholdt den 27. februar 2002 kl.
10.30 besigtigelse og forhandling i

FS 61/2001:

Anmodning om tilladelse til at opføre en tilbygning til beboelsen på
matr.nr. 1 fSkovgårde, Louns, beliggende Hesselvej 85 på et areal, der
er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16. december 1969 om
fredning af arealer på Lounshalvøen.

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

For Nordjyllands Amt, Natur- og miljøkontoret mødte Annemarie Christen-
sen .• Ejeren Jørgen Kjær var mødt.

Der fremlagdes skrivelse af3. december 2001 med bilag 1-8, skrivelse af
28. januar 2002 fra Nordjyllands Amt samt ejerens resume af motivation for
tilbygning på Hesselvej 85,9640 Farsø.

Ejeren gennemgik det fremlagte resume med tilhørende tegningsmateriale
og tilføjede, at den eksisterende vinkelbygning på ejendommen er tænkt be-
varet. Han oplyste videre, at familien mangler plads bl.a. således, at han der
er forsker på det landbrugsrnæssige område og hans hustru, der er psykiater,
kan indrette kontorer til arbejde hjemme. Der er endvidere behov for bøme-
og gæsteværelser. Den nuværende bolig har et bruttoetageareal på ca. 140
m2, den projekterede ca. som 370 m2. Der ønskes opført en ny beboelses-
længe i forbindelse med det nuværende beboelseshus østgavl. Endvidere
ønskes en udvidelse af den vestlige driftsbygning, der skal kunne indeholde
et flisfyr med tilhørende fodringssnegl og silo. Det eksisterende stuehus er
opført i 1982-83. Ejendommen er på 7,5 ha og er pålagt landbrugspligt.

Annemarie Christensen tilkendegav, at Amtet principielt ikke har indven-
dinger mod tilbygningen, men mod størrelse og taghøjde. Det nyeste pro-
jekt, fremlagt i dag, er æstetisk bedre sammenhængende end det oprindelige,
som Amtet udtalte sig imod.

Nævnsformanden orienterede om den på ejendommen hvilende ken-
delse, hvorefter der tillades opførelse af de for landbrugsdriften nødvendige
ny bygninger, og særligt for denne ejendom opførelse af bygninger nødven-
dige for plantagedrift, ligesom et eksisterende beboelseshus kan fornyes.

Som oplyst er stuehuset udskiftet i 1982-83 og nævnet har i 1995 tilladt op-
førelse af en driftsbygning på 240 m2.

Nævnet voterede og tilkendegav under hensyn til ejendommens størrelse-
75 ha - til den skete udskiftning af stuehuset, beboelsesarealet på 140 m2 og, ,

den tidligere tilladelse til opførelse af en drifts bygning, at der ikke kunne
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meddeles tilladelse til en tilbygning med udvidelse afbeboelsesarealet til
370 m2 bl.a. under ,hensyn til, at der herved ønskedes tilvejebragt gæstevæ-
relser og kontorer til brug for ejernes erhvervs aktiviteter udenfor ejendom-
men.

Nævnet skal i den forbindelse henvise til den hidtidige restriktive dispensati-
onspraksis for ejendomme på Lounshalvøen.

Nævnet vil ikke på forhånd modsætte sig en modernisering afbeboelsesbyg-
ningerne med udgangspunkt i de nuværende bebyggede arealer.

Således passeret.

Sortsøe Jensen.



SCANNET
REG.NR. Ylb~.ol

Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17,9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00.

Aalborg, den 16. maj 2002.

Modtaget i
Skov- ()ri N ~.turstyrelsen

i ? ~1AJ 2002

FS 19/2002: vedrørende ansøgning om tilladelse til afholdelse af spejderlejr på matr. nr. la,
Hessel.

• Til orientering fremsendes vedlagt kopi af skrivelse af d.d. til Nordjyllands Amt, Natur- og
Miljøkontoret, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg øst.

Med hensyn til påklage af afgørelsen henvises til klageanvisningen i skrivelsen.

Sortsøe Jensen

•
1. Knud Erik Jeppesen, Væverensvej 5,9000 Aalborg
2. Inge Eriksen, Risevej 46, 9640 Farsø

}<3.Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
4. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
5. Danmarks Naturfredningsforening v/Ejner Petersen, Hyllebjergvej 62,9640 Farsø
6. Farsø kommune, Rådhuset, Frederik IX' s Plads 1, 9640 Farsø
7. Bjarne Sørensen, Nibevej 12,9640 Farsø

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 - 1.21!'{It - dJO 9
Akt. nr. ,. Bit:-
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17,9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 16. maj 2002.

Nordjyllands amt
Natur- og Miljøkontoret
Niels Bohrs Vej 30 .
9220 Aalborg øst.

FS 19/2002: vedrørende ansøgning om tilladelse til afholdelse af spejderlejr på matr. nr. la,
HesseI.

Deres journal nr. 8-70-51-81-809-0002-02.

Den 3. maj 2002 har De til nævnet fremsendt en ansøgning om dispensation fra
Overfredningsnævnets kendelse af 16. december 1969 om fredning af Lovnshalvøen til afholdelse
af spejderlejr for spejderne i Ullits den 28 - 30. juni 2002 med rejsning af 7 telte for ca. 40 personer
på matr. nr. la Hessel ved "Udestuen".

Kendelsen indeholder forbud mod etabkring af campingpladser og skæmmcnde indretninger.

Sagen er behandlet efter forretningsordenens § 9, stk. 4.

Under hensyn til at teltene kun opstilles få dage og af de lokale spejdere, tillader nævnet det ansøgte
på vilkår, at der ikke foretages terrænændringer og sker fuldstændig retablering efter brugen.

Tilladelsen er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk.log kan inden 4 uger påklages til
Naturklagenævnet. Skriftlig klage indgives til Fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen



RE6.Nl \..;1168. ol

NATURKLAGENÆVNET
FORMANDEN

Frederiksborggade 15, 1360 København K

TI!: 33955700
Fax: 33955769
X.400: S=nh1.; P=sdn; A=dk400; C=dk
E-mail: nh1.@nkn.dk

26 JUNI 2002
J.nr.: 97-121/800-0031
EBK

• Afgørelse
i sagen om ændring af et skur og opførelse af et havehus

i Lovns, Farsø Kommune.

I afgørelse af 27. juli 1999 stadfæstede Naturklagenævnet Fredningsnæv-
net for Nordjyllands Amts afgørelse af 27. august 1998, hvorefter der i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 var meddelt afslag på en ansøg-
ning om ændring af et skur tillæskur for heste samt opførelse af et
havehus på ejendommen matr.nr. 3b Hesselgårde, Lovns, beliggende Hes-
selvej 62, Lovns.

.. Ejerne anlagde sag mod Naturklagenævnet ved Vestre Landsret med den
primære påstand, at Naturklagenævnets afgørelse annulleres med den føl-
ge, at det tillades ejerne at opføre et læskur og et havehus. Subsidi-
ært nedlagde sagsøgerne påstand om, at sagen hjemvises til fornyet be-
handling.

Efter domsforhandling tilkendegav landsretten, at udfaldet ved en even-
tuel dom i sagen ville blive, at sagen i overensstemmelse med sagsøger-
nes subsidiære påstand ville blive hjemvist til Naturklagenævnet til
fornyet behandling.

Landsretten fandt efter skønserklæringen, under hensyn til at der er
landbrugspligt på ejendommen, og efter oplysningerne om indretningen og

.. anvendelsen af den eksisterende driftsbygning, at læskuret - således\.,
Skov-ogNatur~tlrelsen
J.nr. SN 2001 - I;; lY ~~- (J/)O r
Akt. nr. 6 ..,Sit:-

mailto:nh1.@nkn.dk
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som landbrugspligten er opfyldt - af bl.a. dyreværnsmæssige hensyn er
nødvendigt for ejendommens drift.

Landsretten udtalte, at der ikke under sagen er grundlag for at tage
stilling til, om læskuret ved sin nuværende placering opfylder fred-
ningsbestemmelsens krav om umiddelbar nærhed til den eksisterende
driftsbygning. Afgørelse herom og om eventuel dispensation må træffes
af sagsøgte, idet det bemærkes, at sagsøgerne under domsforhandlingen
har givet udtryk for, at de i første række ønsker læskuret placeret som
ansøgt, men at de i anden række ikke vil modsætte sig en placering et
andet sted.

Rettens tilkendegivelse indeholder ikke nogen stillingtagen til havehu-
set.

Afgørelse.

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse.

Efter landsrettens tilkendegivelse hjemvises sagen til Fredningsnævnet
for Nordjyllands Amt til fornyet behandling.

~~J~
Inger Vaaben
viceformand I Else Brix Knudsen

fm.

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. planlovens § 58, stk. 3. Eventuel retssag til prøvelse af
afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.



RE~NR.

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 7. august 2002.

Vedr.

FS 45/1998: Tilladelse til ændring af midlertidigt opført læskur og opfø-
relse af havehus på ejendommen Hesselvej 62, Louns, der er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 16. december 1969 om fredning af
Lounshalvøen.

Hoslagt fremsendes udskrift af fredningsnævnets protokol for den 31. juli
2002 samt afgørelse af 7. august 2002, hvortil henvises for så vidt angår kla-
geadgang .

•
Sortsøe Jensen.

)v- og Naturs~relsen b
SN 2001 - I~II /~ - 'bD 7
nr. i -.. ~

\-.11 58.0 \
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17,9000 Aalborg,

Telefon 96 30 70 00

Grethe og Erik Buhl,
Hesselvej 62, Louns,
9640 Farsø.

Aalborg, den 7. august 2002.

Vedr. FS 45/1998:

• Tilladelse tilændring af midlertidigt opført læskur og opførelse ag have-
hus på ejendommen hesselvej 62, Louns, der er omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 16. december 1969 om fredning af Lounshal-
vøen.

Efter Vestre Landsrets tilkendegivelse i ovennævnte sag og sagens tilbage-
sendeise til Naturklagenævnet og fredningsnævnet behandlede frednings-
nævnet den 31. juli 2002 atter sagen. Kopi af protokoludskrift vedlægges.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16 december
1969, hvorefter der bl.a. ikke må opstilles boder, skure, master eller anden
skæmmende indretning.

Nævnet, der alene skulle tage stilling tillæskurets placering og udformning.
besluttede i princippet at give tilladelse til det forelagte projekt, men forbe-

• holdt sig endelig godkendelse aftegninger med materialebeskrivelse.

Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk. l og kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning. Tilladelsen må ikke udnyttes in-
den klagefristens udløb og bortfalder såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen.

Kopi til:

1. Knud Erik Jeppesen,
2. Inge Eriksen,
3. Nordjyllands Amt, Natur- og miljøkontoret.



•

•

• Side 2/2
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturfi"edningsforening vi Ejner Petersen
6. Farsø Kommune,

>(7. Skov- og Naturstyrelsen .



Onsdag, den 31. juli 2002 kl. 10.30 foretog fredningsnævnet fOr Nordjyl-
lands Amt besigtigelse og forhandling i

FS 45/ 1998 : Tilladelse til ændring af midlertidigt opført læskur og op-
førelse af havehus på ejendommen Hesselvej 62, Louns, der er omfattet
af Overfredningsnævnets kendelse af 16. december 1969 om fredning af
Lounshalvøen.

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

For Nordjyllands Amt, Natiur- og miljøkontoret mødte Claus Riber Knud-
sen.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ejner Petersen samt Mandø.

Ejerne Erik og Grethe Buhl var mødt.

Der fremlagdes:

* udskrift af fredningsnævnets protokol af 19. august 1998 vedrørende tilla-
delse til ændring af midlertidigt opført læskur og opførelse af havehus samt
lovliggørelse af beplantning på ejendommen med afgørelse af27. august
1998.

* Naturklagenævnets afgørelse af 27. juli 1999.

* udskrift af Vestre Landsrets protokol for den 7. maj 2002 vedr. læskuret

* Naturklagenævnets skrivelse af 26 juni 2002 med hjemvisning af sagen
for så vidt angår læskur til heste.

Ejerne oplyste, at læskuret skal kunne rumme 6 heste og derfor bør være
ca.45 m2. Det er tænkt placeret som det midlertidige i ejendommens nord-
vestlige hjørne, hvor det er dækket for indsigt fra fjorden ved et mirabelle-
hegn. Materialerne vil blive mørkbejset træ, 1 på 2 med græstørv på taget,
der kun vil få hældning mod øst.

Hverken Nordjyllands Amt eller Naturfredningsforeningen havde indven-
dinger herimod.

Nævnet voterede og godkendte i princippet det forelagte projekt for så vidt
angår størrelse, materialevalg og - farver samt placering, men forbeholdt sig
at godkende tegninger med materialebeskrivelse, der fremsendes til nævnet.
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Således passeret

Sortsøe Jensen.



ET REG.Nl Lj/Sg. (lI
Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
telefon 96307000

Modtaget i
Skov '" ,< ,hlrqtyrelsen

3 l JAN, 2003

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

Aalborg, den 30/01-2003

Vedrørende FS 112003, ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbygning på matr.nr. 1 i
Skovgårde, Louns, beliggende Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø.

Hoslagt fremsendes fredningsnævnets afgørelse i ovennævnte sag tillige med kopi af skrivelse
af d.d. til Elyn og Wilmar Ehlert.

Klagevejledningen fremgår af afgørelsen.

~~-~
Sortsøe Jensen /

•
1. Knud Erik Jeppesen
2. Inge Eriksen
3. Nordjyllands Amt, naturkontoret
4. Danmarks Naturfredningsforening, København
5. Danmarks Naturfredningsforening v/Ejner Pedersen
6. Farsø Kommune
7. Skov- og Naturstyrelsen

•
skov- og Naturstyrelsen
I.nr. SN 2001 d 12.\\(1" ~c"ooCl
Ikt. nr. 10 .............Bil. 2.
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<e Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Elyn og Wilmar Ehlert
Hesselvej 71
Skovbakker
9640 Farsø

Aalborg, den 30101-2003

Vedrørende tilladelse til at opføre en tilbygning på matr.nr. 1i Skovgårde, Louns,
beliggende Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø, der er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 16. December 1969 vedrørende fredning af arealer på Lounshalvø-
en.

De har den 27. december 2002 ansøgt om tilladelse til tilbygning til ovennævnte ejendom.

Nævnet har den 23. Januar 2003 foretaget besigtigelse.

Der vedlægges udskrift af nævnets protokol, hvoraf fremgår, at dispensation til det ansøgte
ikke kunne meddeles.

Afgørelsen, der er truffet efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan inden 4 uger påklages
til naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Sortsøe Jensen

e :r'( ::;;\1 ;..'00 J {2..\lj\t.i-OOOq
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e Fredningsforeningen for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
telefon 96307000

År 2003 den 23. Januar kl. 11 afholdt Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt besigtigelse i
FS 112003, ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbygning på matr.nr. 1 i Skovgårde,
Louns, beliggende Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø, der er omfattet afOverfrednings-
nævnets kendelse af 16. December 1969 vedrørende fredning af arealer på Lounshalvøen.

Fredningsnævnet bestod af formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem
Knud Erik Jeppesen og det kommunalvalgte medlem Inge Eriksen.e
For Nordjyllands amt, naturkontoret mødte Annemarie Kristensen.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ejner Pedersen.

Ejerne Elyn og Wilmar Ehlert var mødt.

Der fremlagdes ansøgning af27. december 2002 med bilag.

Formanden redegjorde for kendelsen samt for tidligere sager vedrørende denne ejendom,
særligt nævnets afgørelse af 21. April 1999 i FS 13/99 med Naturklagenævnets stadfæstelse af
28. December 1999.

Ejerne redegjorde for ansøgningen, der omfatter en tilbygning i form af en forlængelse af den
eksisterende bygning med 4,37 meter mod øst under forlængelse af bygningens tagkonstruk-
tion samt en lavere rektangulær tilbygning mod syd på 3,01 m x 4,37 m til forlængelsen oge med en terrassedør i denne tilbygnings gavl mod syd.

Ejeren bekræftede, at det ansøgte er identisk med det i 1999 ansøgte blot med den ændring, at
tilbygningen mod syd nu ikke afsluttes med et halvcirkelformet glasparti. Der ansøges ej
heller om opførelse af en altan på husets østgavl.

Ejeren henviste til, at huset med dets nuværende størrelse fungerer dårligt som helårshus, at en
udbygning på husets nordside ikke er mulig, at tilbygningen i det hele vil blive placeret
indenfor havearealet og at der af nævnet er meddelt dispensation til andre tilbygninger
indenfor fredningsområdet. Han vil være indstillet på at etablere beplantning syd for huset.

Amtet kunne ikke anbefale det ansøgte og henviste til bemærkningerne under den tidligere
sag. Det oplystes, at dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 ikke kunne forventes.

Naturfredningsforeningen tilsluttede sig amtets bemærkninger og erklærede, at det skyldtes en
fejl, at disse indvendinger ikke var fremført i 1999.e

: 'lI' ,;:\' •• ".; l 12.\\/ll\-OOCQ
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_Efter votering tilkendegav nævnet, at det ansøgte ikke kunne tillades. Der henvistes til
bemærkningerne ved afgørelsen i 1999, idet det nu ansøgte - bortset fra den halvcirkelformede
glaskarnap - var identisk med det tidligere ansøgte, og der ved den tidligere afgørelse er
tilkendegivet, at en forlængelse afhusets sydfacade ikke kunne tillades samt at den ansøgte
tilbygning mod syd - mod vandet - var af mindst samme areal som tidligere ansøgt. Der er
under den tidligere sag taget stilling til forholdet til andre tilladelser i området.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen
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Elyn og Wilrnar Ehlert
Hesselvej 71
Skovbakker
9640 Farsø

Frederiksborggade J5. J360 København K

Ti!: 33955700
Fax: 33955769
X400: S=nhl; P=sdn; A=dk400; C=dk
Internet: nkn@nkn.dk

1 O MRS. 2003
J.nr.: 03-121/800-0003
Ags

NATURKLAGENÆVNET
FORMANDEN

Vedr. Afslag fra Fredningsnævnet for Nordj yllands Amt på ansøgning om
tilladelse til tilbygning på matr.nr. li, Skovgårde, Louns.

Med brev modtaget af Fredningsnævnet den 3. marts 2003 har De klaget
over det ovennævnte afslag.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 1,
uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Afgørelsen
januar 2003. Det vil sige, at Fredningsnævnet skulle
gen senest den 28. februar 2002.

er klagefristen 4
er meddelt den 30.
have modtaget kla-

Deres klage er dateret 25. februar 2002 men er først modtaget af Fred-
ningsnævnet den 3. marts 2003. Klagen er således ikke rettidig.

på den baggrund afvises klagen fra yderligere behandling.

Denne afgørelse er truffet af Naturklagenævnets formand på nævnets veg-
ne, jf. planlovens § 58, stk. 2.

Inger Vaaben
Viceformand

OS~~
/ Anne Grete Swainson

Specialkonsulent

Denne afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Det fremgår af naturbeskyttelseslovens §82. Ef-
ter naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1, skal eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen
er meddelt. , / ;~ ~

J.m SN 2001 0/211(17 -000 /

mailto:nkn@nkn.dk


NATURKLAGENÆVNET
SEKRET ARIATET

SCANNET Frederiksborggade J5, J360 København K

11/: 33955700
Fax: 33955769
X4OO: S=nkn; P=sdn; A=dk4oo; C=dk
InJernet: nkn@nkn.dk

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

10. marts 2003
J.nr.: 03-121/800-0003
AGS/aft

Modtaget i
Skov. o~Naturstyrelsen

11 MRS, 2003

Vedr. afslag fra Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt på ansøgning om
tilladelse til tilbygning på matr. nr. li, Skovgårde, Louns.

Hermed fremsendes kopi af afgørelse til orientering i ovennævnte sag.

Med venlig hilsen

~~~
Overassistent

Direkte tlf.: 3395 5721

Kopi af afgørelse er sendt til:
• Nordjyllands Amt, Naturkontoret, Niels Bohrs Vej 30, Postboks 8300,

9220 Aalborg øst
• Farsø Kommune, Administrationsbygningen, Frederik IX's Plads 1,

9640 Farsø
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
• Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite, v/Ejner Petersen,

Hyldebjergvej 62, Hyldebjerg, 9640 Farsø
• Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø

Afgørelse er sendt til:
Elyn og Wilmar Ehlert, Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø

Skov- og NaturstYY:A,lRAf)\
J.nr. SN 2001 - / 21)'1/y- 000 ,
Akt. nr. IBI, /

I'; .

mailto:nkn@nkn.dk


x Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 9630~0~1 f\ 1M71~7"11q ~7J[r<'JdCl=:1.N 1,~~a~jJ :

~/b"" <f. &/
"" MODTAGET
l:Skov. og Natl11'styreIseu

? 2 APP, 2003

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

Aalborg, den 15/04-2003

Vedr. FS 9/2003, tilladelse til udvidelse af bolig på matr.nr. tf m.fl.
Skovgårde, Louns, Deres j.nr. 8-70-51-81-809-0002-03

Hoslagt fremsendes fredningsnævnets afgørelse i ovennævnte sag. Klage-
vejledningen fremgår af afgørelsen.

Skov~og Naturstyrelsen.
J ,nr. SN 2001 ~ /1.. Ii srI q - 000~
Akt. nr. I~ '--" l'



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00

Farsø Kommune,
Frederiks IX's Plads,
9640 Farsø.

Aalborg, den 15. april 2003

Vedr.
FS 9/2003:
Anmodning om tilladelse til udvidelse af bolig på matr.nr. 1 f m.fl.
Skovgårde, Louns, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
16. december 1969 om fredning af arealer på Lounshalvøen.

Ved skrivelse af 13. februar 2003 har De på vegne ejeren af ovennævnte
ejendom fremsendt dispensationsansøgning til ovennævnte tilbygning.

Fredningsnævnet afholdt den 10. april 2003 besigtigelse og forhandling. Ko-
pi af forhandlingsprokollen vedlægges til orientering.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 16. december
1969 om fredning af arealer på Lounshalvøen, hvorefter der dels ikke må
opføres bygninger, bortset fra bygninger, der er nødvendige for driften af al-
lerede eksisterende landbrugsejendomme, dels kan bestående beboelse efter
fredningsnævnet s tilladelse erstattes med ny. Terrænændringer ved afgrav-
ning og opfyldning er ikke tilladt.

Fredningsnævnet besluttede at imødekomme det ansøgte som bestemt i pro-
tokollen på vilkår, at tagbeklædning fremtræder i mørkt uglaseret materiale.

Tilladelsen er meddelt dels i i henhold til fredningskendelsen dels i medfør
afnaturbeskytte1seslovens § 50 stk. 1 og kan inden 4 uger påklages til Na-
turklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet til videre
foranstaltning. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og
bortfalder såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen.



Kopi er sendt til:

1. Knud Erik Jeppesen,
2. Inge Eriksen,
3. Nordjyllands Amt Naturkontoret, j.nr. 8-70-51-81-809-0002-03
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening vi Ejner Pedersen, Hyllebjergvej 62,

9640 Farsø.
6. Skov- og Naturstyrelsen
7. Jørgen Kjær Hesselvej 85, 9640 Farsø.

Side 2/2



Torsdag, den 10. april 2003 afholdt fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
besigtigelse og forhandling i

FS.9/2003:
Anmodning om tilladelse til udvidelse af bolig på matr.nr. tf m.fl. Skov-
gårde, Louns, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16.
december 1969 om fredning af arealer på Lounshalvøen.

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

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Annemarie Christensen,

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ejner Pedersen.

Der fremlagdes skrivelse af 13. februar 2003 fra Farsø Kommune med bilag
1 - 8 samt skrivelse af 17. marts 2003 fra Nordjyllands Amt, Naturkontoret.

Formanden redegjorde indledningsvist for den på området hvilende fred-
ningskende1se.

Det fremgår af materialet, at tagkonstruktionen på den øst-ve~t orienterede
beboelseslænge forlænges mod vest over det eksisterende udhus/fyrrum og
yderligere ca. 3 meter mod vest, hvorved der opstår et overdækket uden dør-
sareal, der blandt andet skal rumme trappeopgang till. sal. Taget ønskes
overalt tegldækket og bygningerne er tænkt at skulle fremstå med vandsku-
rede, gulkalkede ydervægge. Tilbygningen, der andrager ca. 21 m2 nødven-
diggør indgravning i skrænten mod vest.

Nordjyllands Amt fandt udbygningen mod vest overflødig og var iøvrigt be-
tænkelig ved gravearbejderne og det ansøgte røde tegltag.

Danmarks Naturfredningsforening havde ingen indvendinger mod det an-
søgte, idet tilbygningen alene vil kunne anes fra fjordsiden.

Nævnet voterede og besluttede at imødekomme det ansøgte, dog således at
tagbeklædningen bliver af mørkt og uglaseret materiale. Nævnet har særligt
ved godkendelsen af terrænændringerne og bygningsudvidelsen mod vest
lagt vægt på, at bygningskomplekset i sin helhed vil få en mere harmonisk
udformning under et samlet tag og med ensartede facader.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

REG.NR. tI/5g. fYI

SCANNET
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

Aalborg, den 3. juli 2003

Modtaget i
Skov. Of! N'aturstyrelsen

~ 7 JULI 2003

• FS 48/2003, opsætning af kortborde på matr.nr 111Hessel Hovedgaard,
Lovns

Hoslagt fremsendes fredningsnævnets afgørelse i ovennævnte sag. Klage-
vej ledningen fremgår af afgørelsen.

4------~~~
Sortsøe Jensen

•
Kopi til:

l. Knud Erik Jeppesen
2. Inge Eriksen
3. Danmarks Naturfredningsforening .
4. Danmarks Naturfredningsforening, att. Ejner Petersen
5. Farsø Kommune
6. Friluftsrådet

Skov- og Natm'styrelsenel J.nr. SN 2001 Q 12 II/IL( -o 009
Akt. nr. / l.{ --.... ~



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Nordjyllands Amt
Naturkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø

Aalborg, den 3. juli 2003

FS 48/2003, Deres j.nr. 8-70-51-81-809-0004-03, opsætning afkortborde
på matr.nr. 11\Hessel Hovedgaard, Lovns.

Ved skrivelse af 20. juni 2003 har De anmodet om tilladelse til opsætning af
fem kortborde, 46x63 cm, på matr.nr. 19Hessel, Lovns, to ved parkerings-
plads og indgang og tre i terrænet som vist på kortbilag i forbindelse med
etablerede stiforløb.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 16. december
1969 og tillægskendelse af 12. oktober 1982.

Sagen er behandlet efter forretningsordenens § 9, stk. 4.

Under hensyn til de rekreative hensyn, der tilgodeses ved fredningen og til
kortbordenes størrelse og placering, henholdsvis ved indgangen til Hessel og
ved etablerede sti forløb , kan nævnet tillade det ansøgte.

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

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

Sortsøe Jensen

•



•
Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

'I

SCAN!~ET
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

Aalborg, den 20. august 2003

•
FS 54/2003, ansøgning om tilladelse til at foretaget om- og tilbygning på
matr.nr. 1 c Skovgårde, Louns, der er omfattet af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 16. december 1969 om fredning af arealer på Louns-
halvøen.

Hoslagt fremsendes fredningsnævnets afgørelse i ovennævnte sag tilligemed
protokolu skrift. Klagevejledningen fremgår af afgørelsen.

~

• Sortsøe Jensen

•3kov- og Naturstyrelsen
I.nr. SN 2001 d 12.IY/I·.( -0004
\kt. nr. , b --:.. ~



Onsdag, den 13. august 2003 afholdt fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
besigtigelse og forhandling i

FS 54/2003:
Ansøgning om tilladelse til at foretage om- og tilbygning på matr.nr. 1 c
Skovgårde, Louns, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
16. december 1969 om fredning afLounshalvøen.

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

For Nordjyllands Amt mødte Annemarie Christensen,

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ejnar Petersen,

For Eivind Thomassen Arkitektfirma A/S mødte Palle Breinholm,

Erik Sauer var mødt.

Der fremlagdes :

- ansøgning af 4. juli 2003 med bilag l - 5, idet bemærkes, at bilag 5 er et
nyt bilag 3,0 A af30. juli 2003.

Erik Sauer og Palle Breinholm orienterede om det påtænkte projekt og oply-
ste indledningsvist, at ejendommen er noteret som landbrug, er på 8 tdr. land
og med bopælspligt. Der er for tiden ingen drift på ejendommen, men ejeren
vil med tiden etablere en vinproduktion derpå. Han har indtil nu anvendt
ejendommen som sommerbolig med dispensation fra bopælspligten for at
afvente salg af hidtidig bopæl.

Ejendommens underetage er på 124 m2 og fuldt moderniseret, men sove-
rummene er meget små og derfor ønskes boligarealet udvidet ved at udnytte
ca. 80 m2 af tagetagen. Der vil efter projektet blive indrettet 2 soverum, en
stue og et badeværelse samt gangareal. Taghøjden forøges med ca.90 cm for
at opfylde byggetekniske krav og tagkonstruktionen fornyes fuldstændig
dog således, at placeringen afhanebåndene bevares. Taget forsynes med et
antal kviste, idet selve tagrummet er meget smalt og derfor vanskeligt at ud-
nytte.

Ejendommen kan hverken nu eller efter ombygning ses fra fjorden.

Amtet fandt indledningsvist, at der foreligger en censursag efter frednings-
kendelsen, da ejendommen er en landbrugsejendom. Der er ingen indven-
dinger mod det ansøgte, idet det ikke vil kunne genere indsigten fra fjorden.
Annemarie Christensen vil dog foretrække en udfonnning af karnappen som
på den oprindelige tegning 3,0, ligesom hun finder, at den franske dør i
nordgavlen bør fjernes fra projektet.

•
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Ejeren tilsluttede sig dette sidste og bemærkede iøvrigt, at det øverste gavl-
vindue mod vest vil blive udført mindre end det fremgår af tegningen.

Danmarks Naturfredningsforening havde ingen bemærkninger til det ansøg-
te.

Nævnet voterede og besluttede bl.a. - henset til at ejendommen ikke er syn-
lig fra vandet - i princippet at godkende det ansøgte dog således, at den fore-
slåede glaskarnap mod sydvest ikke udføres, og kvistene ikke udformes som
omfattende flere vinduer, men som enkeltkviste svarende til de kviste, huset
nu er forsynet med. Endvidere bør gavlene ikke afvalmes. Endelige tegnin-
ger fremsendes til nævnet.

De mødte underrettedes om klageadgangen. Frist regnes fra den skriftlige
modtagelse af afgørelsen.

Således passeret.

Sortsøe Jensen



Fredningsnævnet for Nordjyllands
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00.

\
"

Eivind Thomasen,
Arkitektfirma NS,
Søndergade 14 A,
9640 Farsø.

Aalborg, den 20. august 2003

Vedr. FS 54/2003 : Ansøgning om tilladelse til at foretage om- og tilbyg-
ning på matr.nr. 1 c Skovgårde, Louns, der er omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 16. december 1969 om fredning af arealer på
Lounshalvøen.

Ved skrivelse, modtaget den 7. juli 2003 har De på vegne ejeren af oven-
nævnte ejendom anmodet om fredningsnævnets tilladelse til at foretage om-
og tilbygning på ejendommen.

•
Fredningsnævnet afholdt den 13. august 2003 besigtigelse og forhandling i
sagen. Kopi af protokoludskriften vedlægges til orientering.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse vedrørende Lo-
unshalvøen. Det fremgår heraf bl.a., at uvæsentlige tilbygninger til land-
brugsbygninger tillades ligesom andre tilbygninger kan tillades af nævnet.

Det er om denne ejendom oplyst, at den er en landbrugsejendom med bo-
pælspligt. Under hensyntagen hertil og til nutidens krav til boligstandard
finder nævnet at kunne godkende, at boligarealet udvides som ansøgt, sær-
ligt under hensyn til, at bygningens grundareal ikke forøges. Der kan tillades
en forhøjelse aftagkonstruktionen med ca. 90 cm. Nævnet finder dog, at så-
vel en glaskamap, bygget ud over eksisterende sokkel, som de skitserede
sammenhængende kviste er fuldstændigt egns fremmede og derfor ikke bør
udføres. Derimod meddeles der tilladelse til i stråtaget mod nord at bygge en
kvist og 2 kviste mod syd, øst og vest alle som enkeltkviste som de eksiste-
rende kviste. Ligeledes finder nævnet, at de afvalmede gavle er egnsfrem-
mede og bør erstattes af murværk til kip. Den projekterede franske altandør i
nordgavlen skal enten fjernes eller gives en mindre fremtrædende udform-
ning. Endelig har ejeren meddelt, at det øverste gavlvindue mod vest får en
mindre udformning. Det forudsætter, at der inden byggeriet igangsættes, til
nævnet fremsendes ændrede tegninger.

Tilladelsen er meddelt i henhold til kendelsen og kan inden 4 uger påklages
til Naturklagenævnet. Skriftiig klage fremsendes til fredningsnævnet til vi-
dere foranstaltning. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb
og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen.



, . \' Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17,9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00.

REG.Nl '1/5!.C? l

Nordjyllands Amt,
Naturkontoret. ,
Niels Bohrs Vej 30,
Postboks 8300,
9220 Aalborg øst.

Aalborg, den 22. november 2004.

Vedr. FS 66/2004 :
Ansøgning om tilladelse til at plante et løvtræshegn på matr.nr. 5 c Lo-
nns by, Lonns, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16.
december 1969 om fredning af arealer på Lonnshalvøen.
Deres j.nr. 8-52-73-2-809-0003-04

Ved skrivelse af29. oktober 2004 har De på vegne afHedeselskabet og Per
Bystrup ansøgte fredningsnævnet om tilladelse til at tilplante et areal på ca.
20 x 75 meter på ejendommen med løvtræ.

Fredningsnævnet afholdt den 10. november 2004 besigtigelse og forhand-
ling i sagen. Udskrift af forhandlingsprotokollen vedlægges til orientering.

Den omhandlede ejendom er omfattet af ovennævnte Overfrednings-
nævnsskendelse, hvoraf fremgår, at der ikke uden dispensation må tilplantes
udenfor udlagte haver og frugtplantager.

•
Det er fredningsnævnets opfattelse, at den ansøgte tilplantning er i strid med
formålet med fredningen, idet der ved tilplantningen foretages en sløring af
det på stedet meget markerede kuperede terræn og hæmning af det frie ud-
syn. Med denne begrundelse har nævnet besluttet ikke at meddele tilladelse
til det ansøgte.

Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk. l og kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage 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.



Onsdag, den 10. november 2004 afholdt fredningsnævnet for Nordjyllands
Amt besigtigele og forhandling i

FS. 66/2004:
Ansøgning om tilladelse til at plante et løvtræshegn på matr.nr. Sc Lo-
uns by, Louns, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16.
december 1969 om fredning af arealer på Lounshalvøen.

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

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Nils Schou,

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ejner Pedersen,• Ejeren, Per Bystrup var mødt.

Der fremlagdes skrivelse af29. oktober 2004 fra Nordjyllands Amt med bi-
lag l - 3.

Nævnsformanden redegjorde kort for fredningskendelsens indhold, hvoref-
ter der er et generelt forbud mod nytilplantning udenfor udlagte haver og
frugtplantager, hvorimod fredningen ikke er til hinder for at beplantningen
på allerede tilplantede arealer opretholdes. Fredningens formål er bl.a. at be-
vare det åbne, kuperede landskab.

Ejeren påviste stedet, hvor der ønskes tilplantet med blandet løvtræ på et
areal af 20 x 75 meter, på en bakketop med en nord-syd forløbende slugt..

Nordjyllands Amt fandt en sådan tilplantning i strid med fredningens formål
og uden dyrkningsmæssig interesse.

Danmarks Naturfredningsforening tilsluttede sig disse bemærkninger.

Nævnet voterede og besluttede ikke at imødekomme det ansøgte.

Ansøgeren blev klagevejledt.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17,9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00.

Nordjyllands Amt,
Naturkontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
Postboks 8300,
9220 Aalborg øst.

Aalborg, den 23. november 2004 .

•
FS 61/2004 :
Ansøgning om tilladelse til at plante et trerækket læhegn på matr.nr.
2g Skovgårde, Louns, der er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 16. december 1969 om fredning af arealer på Lounshalvøen.
( Deres j.nr. 8-52-73-2-809-0002-04)

Ved skrivelse af 22. september 2004 har De på vegne Magnus Nielsen an-
modet nævnet om tilladelse til at plante et trerækket læhegn på ovennævnte
ejendom, ca. 350 meter på østsiden afResselvej.

•
Fredningsnævnet afholdt den 10. november 2004 besigtigelse og forhand-
ling i sagen. Udskrift af forhandlingsprotokollen vedlægges til orientering .

Arealerne er omfattet af ovennævnte Overfredningsnævnskendelse, hvoref-
ter der ikke udenfor udlagte haver og :frugtplantager må tilplantes med løv-
eller nåletræer. Fredningen skal dog ikke være til hinder for at beplantnin-
gen på allerede tilplantede arealer opretholde.

Renset til dette generelle forbud samt til, at den ønskede tilplantning ikke
har nogen læ- eller dyrkningsmæssig begrundelse, idet der allerede er plan-
tet et læhegn på Hesselvejs vestside, besluttede nævnet ikke at imødekomme
det ansøgte.

Afgørelsen er truffet i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50 stk.log kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage 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
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først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen.

kopi er sendt til :

1. Knud Erik Jeppesen,
2. Inge Eriksen,
3. Farsø Kommune,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening, att. Ejner Pedersen,
6. Skov- og Naturstyrelsen,
7. Magnus Nielsen.

Side 2/2



Onsdag, den 10. november 2004 afholdt Fredningsnævnet for Nordjyllands
Amt besigtigelse og forhandling i

FS 6112004 :
Ansøgning om tilladelse til at plante et trerækket læhegn på matr.nr.
2g Skovgårde, Louns, der er omfattet af Overfredningsnævnet kendelse
af 16. december 1969 om fredning af arealer på Lounshalvøen.

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

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Nils Schou,

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ejner Pedersen,

Ejeren, Magnus Nielsen var mødt.

Der fremlagdes skrivelse af 22. september 2004 fra Nordjyllands Amt, Na-
turkontoret med bilag 1 - 4.

Nævnsformanden redegjorde kort for Overfredningsnævnet kendelse for
området, hvorefter der ikke udenfor de udlagte haver og frugtplantager må
tilplantes med løv- eller nåletræer, hvorimod fredningen ikke er til hinder
for at beplantningen på allerede tilplantede arealer opretholdes. Frednings-
formålet er bl.a. at bevare det åbne, kuperede landskab.

Magnus Nielsen oplyste, at han ønsker at plante et trerækket hegn over 350
meter af Hesselvej s østside mod en 3,8 ha stor mark, der har ligget brak en
årrække og overvejer senere at tilplante brakmarken. Vest for vejen er heg-
net fornyet efter tilladelse fra Nordjyllands Amts Naturkontor.

Nordjyllands Amt tilkendegav, at projektet er i strid med fredningens for-
mål, idet det vil være udsigtshindrende og iøvrigt uden læmæssig eller
driftsmæssig begrundelse.

Danmarks Naturfredningsforening tilsluttede sig disse bemærkninger.

Nævnet voterede og besluttede ikke at imødekomme det ansøgte.

Ejeren klagevejledtes.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen.



t ~) Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

REfiNi tfI 5f. 0-/

Nordjyllands Amt
Naturkontoret
Niels Bohrs Vej 30
Postboks 8300
9220 Aalborg ø

Aalborg, den 3. maj 2005

• FS 77/2004 - ansøgning om tilladelse til at plante et hegn på matr.nr. 1 b
og 2 b Skovgårde, Louns, der er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 16. december 1969 om fredning af arealer på Lounshalvøen.

Ved skrivelse af21. december 2004 har De under j.nr. 8-52-73-2-809-0005-
04 på vegne ejeren af ovennævnte ejendom, beliggende Resselvej 65, Louns
ansøgt om tilladelse til at plante et ca. 300 meter langt trerækket løvtræs-
hegn langs med nordøstsiden af grusvejen, der fører ned til ejendommen.

Fredningsnævnet afholdt den 30. marts 2005 besigtigelse og forhandling i
sagen. Udskrift afprotokoltilførselen vedlægges.

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse om fredning af arealer
på Lounshalvøen, hvorefter der ikke udenfor udlagte haver og frugtplantager
må tilplantes med løv- eller nåletræer.• Renset til formålet med fredningen, hvorefter området skal henstå uberørt
og uden indgreb ved beplantning eller bebyggelse og idet et hegn som det
ansøgte vil virke hindrende for udsynet over det åbne landskab, har fred-
ningsnævnet besluttet ikke at imødekomme det ansøgte.

Afgørelsen er truffet imedfør af naturbeskytte1seslovens § 50, stk. l og kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage 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 bliver først påbe-
gyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis der gives
medhold i klagen.

Sortsøe Jensen
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Side 2/2

Kopi er sendt til:

1. Knud Erik Jeppesen
2. Inge Eriksen
3. Farsø Kommune
4. Danmarks Naturfredningsforening, København
5. Danmarks Naturfredningsforening, att. Ejner Pedersen
6. Skov- og Naturstyrelsen
7. Peter Sørensen



.., Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Peter og Janni Sørensen
Hesselvej 65
9640 Farsø

Aalborg, den 3. maj 2005

FS 77/2004 - vedrørende læhegn på matr.nr. Ib og 2b Skovgårde.

Den 30. marts 2005 afviste fredningsnævnet at give dispensation til et nyt
hegn ,på jeres ejendom, matr.nr. 1 b og 2 b Skovgårde.

I har skrevet den 5. april 2005 og bedt nævnet overveje sagen igen, idet I vil-
le være villige til at fjerne to ældre hegn, hvis det nye hegn kunne tillades.

Nævnets medlemmer har igen talt om sagen men vil fastholde afslaget, da
det nye hegn vil blive tæt og være mere udsigtshindrende end de gamle
hegn, hvoraf det ene var et gammelt åbent tjørnehegn, en del del kortere end
det nye, og det andet eksisterende hegn ligger så langt fra vejen, at det kun i
mindre grad generer udsigten.

Der fastsættes en ny klagefrist på 4 uger, regnet fra modtagelsen af dette
brev.

Sortsøe Jensen



Onsdag, den 30. marts 2005 afholdt fredningsnævnet besigtigelse og for-
handling i

FS. 77/2004:
Ansøgning om tilladelse til at plante et hegn på matr.nr. 1 b og 2 b
Skovgårde, Louns, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
16. december 1969 om fredning af Lounshalvøen.

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

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Claus Riber Knudsen.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ejner Pedersen.

Der fremlagdes skrivelse af21. december 2004 med bilag 1 - 2 fra Nordjyl-
lands Amt.

Formanden indledte mødet med kort at orientere om indholdet af Overfred-
ningsnævnets kendelse, hvorefter der ikke udenfor de udlagte haver og
frugtplantager må tilplantes med løv- eller nåletræeer, hvorimod fredningen
ikke er til hinder for at opretholde beplantningen på allerede tilplantede are-
aler.

Det fremgår af ansøgningen at ejeren ønsker at tilplante med Hedeselskabets
trerækkede løvtræshegn ca. 300 meter langs med den nordøstlige side af
grusvejen ned mod gården, beliggende Hesselvej 65, Farsø. Det er i ansøg-
ningen anført som begrundelse for det ansøgte er et ønske om at skjule land-
brugsmaskiner, halmstakke m.m. og således ikke skæmme udsigten fra van-
drestien.

Såvel Amtet som Danmarks Naturfredningsforening udtalte sig imod det an-
søgte som værende i strid med fredningen og alene med evt. landbrugsrnæs-
sig begrundelse.

Nævnet voterede og besluttede ikke at imødekomme det ansøgte.

Ansøgeren vil i forbindelse med afgørelsen blive oplyst om klageadgangen.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen.



ri ,

" Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00.

Farsø Kommune,
Frederik IX 's Plads 1,
9640 Farsø.

Aalborg, den 11. maj 2006

FS 25/2006 vedr. ansøgning om tilladelse til at opføre en ny stald på
matr.nr. l b Skovgårde, Louns, der er omfattet af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 16. december 1969 om fredning af arealer på Louns-
halvøen.

Ved skrivelse af24. marts 2006 har De på vegne Janni Birgitte Sørensen an-
søgt om tilladelse til at opføre en ny stald på ovennævnte ejendom.

Fredningsnævnet afholdt den 3. maj 2006 besigtigelse og forhandling i sa-
gen. Udskrift af forhandlngsprotokollen vedlægges til orientering.

Det fremgår af fredningskendelsen, at der som udgangspunkt ikke må be-
bygges i det fredede areal, dog må der under nævntes censur opføres bygnm-
ger, nødvendige for landbrugsdrift i umiddelbar tilknytning til eksisterende
bygninger.

Det er om det projekterede staldbygning blandt andet oplyst, at den er belig-
gende i tæt tilknytning til eksisterende bebyggelse og i samme gulvkote og
med samme højde .• Henset hertil besluttede nævnet at tillade det ansøgte.

Afgørelsen er truffet i henhold til kendelsen og kan inden 4 uger påklages til
Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet til videre
foranstaltning.

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

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når
klagen er modtaget fra fredningsnævnet, og behandlingen af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen.
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Onsdag, den 3. maj 2006 afholdt Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt be-
sigtigelse og forhandling i

FS 25/2006:
Ansøgning om tilladelse til at opføre en ny stald på matr.nr. 1 b Skov-
gårde, Louns, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16.
december 1969 om fredning af arealer på Lounshalvøen.

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

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Annemarie Christensen,

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ejner Petersen.

Peter Sørensen var mødt.

Der fremlagde skrivelse af 24. marts 2006 fra Farsø Kommune med bilag 1 -
2.

Nævnsformanden oplyste om fredningskendelsen vedrørende disse arelaer,
at der ikke må bebygges, dog må der under fredningsnævnets censur opføres
staldbygninger nødvendige for landbrugsdriften i umiddelbar tilknytning ti I
bestående bygninger og i en størrelse, der ikke væsentligt afviger fra de be-
stående.

Peter Sørensen oplyste om den påtænkte staldbygning, at den er på 18 x 25
meter og 7 1/2 meter høj svarende til højden på bygninger overfor. Den pla-
ceres umiddelbart syd for en eksisterende staldbygning og vest for flere an-
dre og i samme gulvkote som alle disse. Soklen mures, men derudover er
bygningen åben, med sort tag og samme taghældning som bygningerne øst
for og som disse beklædt med sort tagpap. Konstruktionen er i stål, men
gavlene i mørkt træ.

Danmarks Naturfredningsforening havde ingen bemærkninger.

Amtet havde ingen bemærkninger henset til, at bygningen opføres i samme
kote som de øvrige og beklædes med sort tagpap.

Nævnet voterede og besluttede at imødekomme det ansøgte.

De mødende klagevejledtes.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen



.. Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Tlf. 96307000

Henning Poulsen
Hesselvej 58
Hvalpsund
9640 Farsø

Aalborg, den 7. november 2006

te FS 69/2006 - vedr. overdækning af terrasse på matr.nr. 3 c og 3 i Hessel.

De har den 4. september 2006 søgt om tilladelse til at overdække en terrasse
på ejendommen, der er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 16.
december 1969 om fredning afLouns-halvøen.

Af ansøgningen og Deres oplysninger under nævnsformandens besigtigelse
fremgår, at overdækningen vil blive udført med klare plexiglasplader, at ter-
rassens areal er ca. 16 m2 og terrassen er placeret i vinklen mod nordvest
mellem bygningens længer.

Sagen har i øvrigt været skriftligt behandlet.

Idet overdækningen med reflekterende materiale vil være synlig fra fjorden,
finder nævnet ikke at kunne tillade det ansøgte.

Afgørelsen, der er truffet efter kendeIsens censurbestemmelser, kan inden 4
uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til frednings-
nævnet 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 fred-
ningsnævnet, og behandlingen bliver først påbegyndt, når gebyret er modta-
get. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen
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Side 2/2

Kopi sendt til:

1. Knud Erik Jeppesen
2. Inge Eriksen
3. Farsø Kommune
4. Nordjyllands Amt, Naturkontoret
5. Danmarks Naturfredningsforening, København
6. Danmarks Naturfredningsforening, att. Ejner Petersen
7. Skov- og Naturstyrelsen



"

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Tlf. 96307000

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

Aalborg, den 18. december 2006

FS 69/2006 vedr. overdækning af terrasse på matr.nr. 3 c og 3 i Hessel.

Vedlagt fremsendes fredningsnævnets afgørelse iovennævnte sag .

. edning fremgår af afgørelsen.

Sortsøe Jensen



VI l. Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Tlf. 96307000

Henning Poulsen
Hesselvej 58
9640 Farsø

Aalborg, den 18. december 2006

FS 69/2006 vedr. overdækning af terrasse på matr.nr. 3 c og 3 iHessel.

Den 7. november 2006 meddelte fredningsnævnet afslag på en ansøgning
om overdækning af en terrasse på Deres ejendom med klart plastictag.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 16. december
1969 om fredning afLouns-halvøen.

De har nu ved skrivelse af 3. december 2006 ansøgt om tilladelse til at over-
dække terrassen med hvide plasticplader.

Nævnets medlemmer har drøftet ansøgningen og har med samme
begrundelse som i den tidligere sag afvist at meddele dispensation.

Afgørelsen, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1, kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage 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 bliver først
påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis der
gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen



Side 2/2

Kopi sendt til:

l. Knud Erik Jeppesen
2. Inge Eriksen
3. Farsø Kommune
4. Nordjyllands Amt, Naturkontoret
5. Danmarks Natur:fredningsforening, København
6. Danmarks Natur:fredningsforening, att. Ejner Petersen
7. Skov- og Naturstyrelsen







































































Fredningsnævnet for Nordjylland, Sydostlige det,

Badehusvej 17, 9000 Aalborg,

Telefon 96 30 70 50, malt: udbdomstol.dk I kca@domstol.dk

Vesthimmerlands Kommune,

Teknik- og Miii øforvaitningen,

att: bygningskonstruktør Karina Christensen

Himmerlandsgade 27,

9600 Aars.

Aalborg, den 17. juni 2014.

Vedr. FS 8/2014:

Ansøgning om tilladelse til efter nedrivning af eksisterende maskinhus

at opføre et nyt på matr.nr. ic Skovgårde, Louns, der er omfattet af

Overfredningsnævnets kendelse af 16. december 1969 om fredning af

arealer på Lounshalvoen.

Ved mai! af 8. april 2014 har De på vegne ejeren af ovennævnte ejendom

ansøgt om tilladelse til at opføre et nyt maskinhus til erstatning for et

eksisterende maskinhus.

Nævnet afholdt den 26. maj 2014 besigtigelse og forhandling i sagen. Kopi

af protokoltilførsel vedlægges til orientering.

Det fremgår heraf, at nævnet kunne dispensere til det ansøgte.

Tilladelsen, der er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. i

og 2 kan inden 4 uger påklages til Natur- og Miljoklagenævnet.

Klagevej ledning vedhæfies.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Det påhviler ejeren selv at indhente tilladelser fra andre myndigheder,

såfremt sådanne tilladelser måtte være fornødne før arbejdets udførelse.

/€L
Torben Bjer nielsen.



Side 2/2

Kopi fremsendes til:

1. Holger L. Holm,

2. Niels Krebs Hansen,

3. Naturstyrelsen, København, NST-4112-02319,

4. Danmarks Naturfredningsforening, København,

5. Danmarks Naturfredningsforening v/ Svend Dahl,

6. Dansk Ornitologisk Forening, København,

7. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,

8. Erik Sauer.



Fredningsnævn SYD

Klagevejledning
Afgørelsen kari påldages til Natur- og l\4iljøldagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.

Klageberettigede er, j f. naturbeskyttelseslovens § 86:

• adressaten for afgørelsen,

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

• offentlige myndigheder,

• en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

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

• landsdækkende foreninger og orgaiisationer, 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.

Klagen skal sendes til Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlige del, som videresender klagen til
Natur- og Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens
behandling. Du får kopi af fredningsnævnets brev til Natur- og Miljøklagenævnet.

Hvis der bliver klaget, vil Fredningsnævnet underrette dig hurtigst muligt.

Det er en betingelse for Natur- og Milj øklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et
gebyr til nævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kl. for privatpersoner og 3.000 kl. for alle andre
klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og• Miljøklagenævnet, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling al gebyret.

Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet

påbegynder behandlingen al klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ilcke på den anviste
måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagde afgørelse ændres eller ophæves.

2) ldageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende ldageberettigelse eller fordi klagen
ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring al den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkornmelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i ldagenæ-vnet.

tilbagebetales gebyret dog ilde.

Fristen for eventuelt søgsmåJ ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.



Mandag, den 26. maj 2014 afholdt fredningsnævnet for Nordjylland, nordli

ge del besigtigelse og forhandling i

FS 8/2014:
Ansøgning om tilladelse til efter nedrivning af eksisterende maskinhus

at opføre et nyt på matr.nr. ic Skovgårde, Louns, der er omfattet af

Overfredningsnævnets kendelse af 16. december 1969 og 12. oktober

1982 om fredning af arealer på Lounshalvøen.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det mi

nisterielt udpegede medlem Holger L. Holm og det kommunalt udpegede

medlem Niels Krebs Hansen,

For Naturstyrelsen, København mødte Søren Hansen,

For Vesthimmerlands kommune mødte Lone Kjær og Mette Mogensen,

Ejeren. Erik Sauer, var mødt ved hustruen Birgit Sauer,

Nævnsformanden orienterede om fredningskendelsen, hvis formål er at be

skytte de landskabelige værdier på Lounshalvøen. Det fremgår af frednings

bestemmelserne blandt andet, at bebyggelse ikke er tilladt, bortset fra byg

ninger, der er nødvendige for driften af eksisterende landbrugsejendomme.

Det er oplyst, at ejendommen er en landbrugsejendom med et jordtilliggende

på Ca. 4,1 ha, et stuehus på 125 m2 og et udhus på 24 m2. Derudover er der i

BBR-registeret anført en yderligere bygning uden nærmere angivelse af an

givelse eller størrelse. Maskinhuset er ikke anført i BBR-registeret.

Ejendommen er beliggende i Natura2000-område. Det er Naturstyrelsens

vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer

om projekter kan påvirke Natura2000-området eller medføre beskadigelse af

plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af ha

bitatdirektivets bilag IV..

Ejeren oplyste, at det nye maskinhus vil blive beliggende på samme sted

som det eksisterende, være i samme størrelse og højde. Det bliver opført i

træ med tagpaptag. Et eksisterende brændely fjernes og en olietank, der nu

er beliggende inde i brændelyet skærmes, så den ikke kan ses udefra.

Vesthimmerlands kommune havde ingen bemærkninger til det ansøgte.

Søren Hansen oplyste, at det ansøgte er beliggende inden for strandbyggelin

jen, og at Naturstyrelsen agter at dispensere derfra.

Nævnet voterede og besluttede at dispensere til det ansøgte, der ved sin pla

cering ikke er synlig fra bredningen, samt idet bygningen alene erstatter en

eksisterende gammel bygning.

De mødende klagevejledtes.



Fredningsnævnet for Nordjylland,
Sydostlig del,
Telefon 9968 8461,
Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Vesthimmerlands Kommune

Aalborg, den 7. oktober 2015.

FN-NJS 35/2015 :Genopforelse af nedbrændt ejendom, Hesselvej 71,
Farsø.

Fredningsnævnet har den 16. juli 2015 fra Vesthimmerlands Kommune på
vegne ejeren afmatr.nr. ii Skovgårde, Louns, beliggende Hesselvej 71, Far
sø modtaget en ansøgning om tilladelse til at genopføre et på grunden belig
gende hus efter brand.

Efter besigtigelse af ejendommen har fredningsnævnet besluttet at meddele
dispensation til det ansøgte. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i
afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelser af 16. decem
ber 1969 og 12. oktober 1982 om fredning af arealer på Lounshalvøen, der
er tilstands- og landskabsfredning med bestemmelse om forbud bebyggelse
bortset fra nødvendige landbrugsbygninger i umiddelbar tilknytning til eksi
sterende landbrugsbygninger. Herudover må der ikke foretages ændring af
terrænformerne ved afgravning eller opfyldning.

Ejeren har ansøgt om tilladelse til at genopføre det brændte hus på samme
sokkel, men øget med 6 cm. i diameter under hensyntagen til nyere isole
ringskrav. Huset opføres i røde sten med stråtag, hvor det nedbrændte hus
var vandskuret. Der er på husets nordfacade anført en kvist til erstatning for
den, der var på det tidligere hus samt på østsiden to vinduer, der ønskes er
stattet med en dobbeltdør og en lille altan, i følge tegningerne som en flugt-
vej. Ønsket er afstedkommet af den situation, der opstod ved den stedfundne
brand. Herudover ansøges om nedsivningsanlæg og jordvarmeanlæg, begge
beliggende i arealet mod vandsiden.

Vesthimmerlands Kommune har oplyst, at ejendommen er beliggende i Na
tura2000-område.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 31.
august 2015. I besigtigelse deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer
Torben Bybjerg Nielsen og det kommunalt udpegede medlem Henrik Dalga
ard. Det ministerielt udpegede medlem, Poul Roesen, havde meldt forfald,
men havde skriftligt tilkendegivet sin vurdering af sagen. For Vesthimmer
lands Kommune mødte Lone Kjær og for Danmarks Naturfredningsforening
mødet Svend Dahl. Ejerne Elyn og Wilmar Ehlert var mødt.

Ejeren oplyste, at jordvarmeanlægget vil blive på 300 meter og redegjorde i
øvrigt for dispensationsansøgningen.

Under besigtigelsen påtalte kommunen flere forhold på ejendommen, hvortil
der ikke er søgt dispensation. Vesthimmerlands Kommune vil som
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tilsynsmyndighed vurdere, i hvilket omfang dispensation skal søges.

Ingen havde yderligere bemærkninger.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer på Lounshalvøen er en tilstands- og landskabsfredning
med bestemmelse om, at der ikke må opføres bygninger bortset fra
nødvendige landbrugsbygninger i umiddelbar nærhed til eksisterende
bygninger, ligesom der ikke må foretages ændringer af terrænformerne ved
afgravning eller opfyldning.. Det ansøgte kræver derfor fredningsnævnets
dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter
fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider
mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at
fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden
for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke
indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig
forstyrrelse af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan
endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige
udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

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

Fredningsnævnet dispenserer til, at huset på ejendommen nedrives og
genopføres ganske af stølTelse og udformning som det hus, der er brændt og
efter de forelagte tegninger, således både for så vidt angår materialer og
størrelse - idet ejendommen kun forøges med de få centimeter, der
nødvendiggøres af øgede krav til isolering - dog tillige, af sikkerhedshensyn,
i østfacaden på 1. sal forsynes med en dobbeltdør og ganske smal altan, der
ikke er egnet til ophold.

Fredningsnævnet kan endvidere meddele dispensation til nedsivningsanlæg
og jordvarmeanlæg, under forudsætning af, at endeligt tegningsmateriale
med angivelse af beliggenhed og størrelse fremsendes til nævnet til
godkendelse. Det er endvidere en forudsætning, at de anførte anlæg ikke
giver anledning til konstruktioner, der er synbare i landskabet.

Klagevej ledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

• adressaten for afgørelsen,
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
• offentlige myndigheder,
• en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
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afgørelsen,
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er

beskyttelse af natur og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører
sådanne interesser.

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

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

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

En dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at
den er meddelt.

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

Torben Bybjerg Nielsen.

Denne afgørelse sendes til:

1. Poul Roesen,
2. Henrik Dalgaard,
3. Naturstyrelsen København,
4. Vesthimmerlands Kommune, att. Lone Kjær,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Svend Dahl,
7. Dansk Omitologisk Forening, København,
8. Dansk Omitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Elyn og Wilmar Ehlert.



Fredningsnævnet for Nordjylland,
Sydøstlig del,
Telefon 9968 8461,
Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Vesthimmerlands Kommune,
Landbrug og Natur

Den 8. juni 2016

FN-NJS-19-2016: Formidlingsbænke ved Hessel på Lovns.

Fredningsnævnet har den 3. maj 2016 fra Vesthimmerlands Kommune mod
taget ansøgning om tilladelse til at opsætte tre formidlingsbænke på matr.nr.
la Hessel Hgd, Lovns, beliggende Hesselvej 44, 9640 Farsø.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dis
pensation til det ansøgte. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i af
snittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund
Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16. december
1969 om fredning af arealer på Lounshalvøen, der er en landskabsfredning
blandt andet med bestemmelser om, at opstilling af boder, skure, master og
andre skæmmende indretninger ikke må finde sted.

Vesthimmerlands Kommune ansøger om, at der kan opsættes 3 formidlings
bænke udført i egetræ, påsat en lille informationstavle og hvor der i ryggen
af hver bænk er skåret navn på et tema, der skal arbejdes med på den pågæl
dende destination:

- Fortællebænk, hvor der fortælles om Johannes V. Jensens fortællinger,
- Forfatterbænk, hvor man skal skrive en historie med udgangspunkt i

landskabet,
- Kunstnerbænk, hvor der skal males et landsmotiv ud over Lovns bredning

a la Johannes V. Jensen.
Stedet, bænkene skal opstilles benyttes meget til familieudflugter og skoler
til undervisning.

Vesthimmerlands Kommune har oplyst, at det kan blive nødvendigt at fjerne
lidt træer eller buske for at få placeret bænkene. Området er del af Natura
2000-område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord, Simested og Nørre
Ådale og samt Skravad Bæk. Natura 2000-området er meget stort, og der er
mange arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. Bænkene placeres inde
på halvøen, og der er derfor ikke foretaget vurdering på de naturtyper og
arter, der er knyttet til kysten. De relevante arter fra udpegningsgrundlaget
er: Engsnarre, Damfiagermus og Stor Vandsalamander. Bi-lag IV-arten
Markfirben har desuden udbredelsesområde på Lovns. Området hvor
bænkene ønskes placeret er hverken udpeget habitatnaturtype eller beskyttet
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natur.

Surt overdrev (6230) og beskyttet overdrev findes tæt på placeringen. Det er
ikke muligt at sætte nøjagtig afstand på, da den endelige placering forventes
aftalt ved den fælles besigtigelse.

Kommunen vurderer, at tre bænke i ubehandlet træ ikke vil påvirke Natura
2000-området eller de arter og naturtyper området er udpeget for væsentligt.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 23.
maj 2016. I besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer
Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede medlem Poul Roesen og
det kommunalt udpegede medlem Niels Krebs Hansen. For Vesthimmer
lands Kommune mødte Lone Kjær og Karin Winther; For Danmarks
Naturfredningsforening mødte Svend Dahl.

Lone Kjær oplyste, at der har været gode erfaringer med denne type bænke
på Himmerlandsruten. Bænkene vil blive fastgjort.

Danmarks Naturfredningsforening havde ingen indvendinger.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Lovns betyder, at projektet kræver frednings
nævnets 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 frednings
nævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et
internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en
forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af
arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør
af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan
ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de
dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der
er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

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

Fredningsnævnet kunne principgodkende det ansøgte, således at bænkene
placeres med beplantning op mod ryggen. Godkendelsen sker i øvrigt alene
under den forudsætning, at der til nævnet fremsendes endelig tegninger over
placering af bænkene. I øvrigt overlades det til kommunen som
tilsynsmyndighed at påse og vejlede ansøgeren om bænkenes placering,
således at de ikke kommer til at virke skæmmende i landskabet.

Klagevej ledning

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
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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
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 meddel

Torben Bybjerg Nielsen



Denne afgørelse sendes til:

1. Poul Roesen,
2. Niels Krebs Hansen,
3. Naturstyrelsen, København, NST 4112-03673,
4. Vesthimmerlands Kommune, att. Lone Kjær,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening vi Svend Dahl,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening vi Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening vi Flemming Thorning-Lund,
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del 

(nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk – telefon 9968 8461) 

 

                                                                                                                          Den 21. december 2016 

FN-NJS-26-2016:Lovliggørelse af brændeskur på Hessel. 

Fredningsnævnet har den 22. juli 2016 fra Vesthimmerlands Kommune modtaget udtalelse om 

ansøgning om lovliggørelse af et brændeskur, et træ-rækværk samt et læhegn om terrassen på 

matr.nr. 1i Skovgårde, Lovns. Ansøgningen er indsendt af ejerne Elyn og Wilmar Ehlert. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation til det 

ansøgte lave læhegn omkring terrassen. De øvrige indretninger, der er søgt om tilladelse til 

lovliggørelse af, skal fjernes. Der meddeles ejeren en frist på 3 år til at fjerne de nævnte 

indretninger. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets 

afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16. december 1969 om fredning af 

arealer på Lovnshalvøen, der har til formål at sikre arealernes landskabelige skønhed og offentlig-

hedens adgang. Kendelse har bestemmelser om, at bebyggelse ikke skal være tilladt bortset fra 

bygninger, der er nødvendige for driften af allerede eksisterende landejendomme samt med forbud 

mod opstilling af boder, skure, master eller andre skæmmende indretninger. 

Vesthimmerlands Kommune har om de indretninger, der søges lovliggjort oplyst, at der er opført: 

 Et brændeskur på 8-9 m
2 

, bygget i træ i en højde på 2,5, meter og placeret under nogle træer 

nordøst på grunden. 

 Et træ-rækværk med et overdækket areal mod skel i nord, for at skærme mod de græssende 

kreaturer. Det overdækkede areal er i det nordøstlige hjørne. Det er ca. 1 meter i højden. 

 Et læhegn rundt om terrassen ud mod bredningen af glas og rustfrit stål i en højde på 85 cm. 

Det er uvist om terrassen, der for tiden er pillet ned, efter retablering i træ i stedet for fliser 

vil bliver større end den eksisterende.  

Herudover har kommune oplyst, at ejendommen er beliggende i Natura2000-område, men at det 

ansøgte ikke vurderes at ville påvirke Natura2000-området eller medføre beskadigelse af plantearter 

eller yngle-eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.  

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 21. november 2016. I 

besigtigelse deltog fredningsnævnet ved dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt 

udpegede medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Henrik Dalgaard. For 

Vesthimmerlands Kommune mødte Lone Kjær og Susan Haugstrup. For Danmarks Naturfred-

ningsforening mødte Svend Dahl. Ejerne Elyn og Wilmar Ehlert var mødt. 

Ejerne oplyste, at brændelyet er opført omkring 2011 uden tilladelse. 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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Vesthimmerlands Kommune oplyste supplerende, at man stadig afventer afgørelse vedrørende 

strandbeskyttelse fra Kystdirektoratet. 

Ejeren ansøgte supplerende om dispensation til en indretning af jern af en højde på ca. 2 ½ meter, 

der efter det oplyste bruges til ophængning af skudt vildt. 

Danmarks Naturfredningsforening tilkendegav, at det opførte på alle punkter er i strid med 

fredningen men anførte, at der eventuelt kunne gives en tidsbegrænset dispensation. 

Herefter udsatte nævnet sagen til afgørelse og voterede straks efter mødet. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Lovns betyder at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 

af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis 

det ansøgte ikke strider mod fredningens formål 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 

ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig 

forstyrrelse af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, 

stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det 

naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de 

plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.  

Nævnet tog herefter udgangspunkt i, at der ikke må opføres bygninger, skure, master eller andre 

skæmmende indretninger i området. Ejeren har opført – bortset fra det lave læhegn - de 

indretninger, der ansøges om, uden tilladelse. Det fremgår, at bygningen på fredningstidspunktet var 

et beskedent fiskerhus, som ikke kan begrunde de nu yderligere udførte indretninger. Henset til 

såvel trærækværkets som brændelyets udformning og synlighed, kunne nævnet derfor ikke 

dispensere dertil. Der meddeles en frist på 3 år fra endelig afgørelse til nedtagning af begge 

bygningsværker. Den samme frist gælder den høje jernindretning, som ejeren anvender til 

ophængning af vildt.  

Derimod kunne nævnet på baggrund af oplysninger om de påtænkte materialer og den lave højde 

dispensere til hegnet omkring terrassen, når den bliver genopført. Det tilføjes, at nævnet ved en 

tidligere besigtigelse har set det lave hegn, der er meget lidt synbart. 

 

Torben Bybjerg Nielsen 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 

2. Henrik Dalgaard, 



3 
 

3. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, 

4. Vesthimmerlands Kommune, sagsnr. 820-2015-45024, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Svend Dahl, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 

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

10. Elyn og Wilmar Ehlert. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland,Sydøstlig del, 

Mail nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 

Telefon 9968 8461. 

 

Den 25. september 2018 

 

FN-NJS-36-2018: Ansøgning om tilladelse til permanent afgræsning. 

Fredningsnævnet har den 15. august 2018 fra Vesthimmerlands Kommune modtaget ansøgning om 
tilladelse til permanent afgræsning af ca. 2 ha fredskov med egekrat og enebærbevoksninger på matr.nr. 1a 
Hessel Hgd., Lovns. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen som en formandsafgørelse i medfør af forretningsorden for 
fredningsnævn § 10, stk.5, og har meddelt dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i 
afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelser af 12. oktober 1982 og 16. december 1969 om 
fredning af arealer ved Lovnshalvøen, der har til formål at udvide offentlighedens færdsel i det tidligere 
fredede område samt at skabe grundlag for, at de udyrkede arealer i området kan bevare deres åbne 
overdrevsagtige præg. Afgørelserne har bestemmelse om, at de på arealerne bestående egekrat og 
enebærbevoksninger ikke må fjernes.  

Fredningsnævnet meddelte den 6. december 2013 dispensation til afgræsning af ca. 2 ha af arealet, der 
samlet er på ca. 29 ha, i en 5-årig periode – dengang af 5-7 stk. herefordkvæg. 

Vesthimmerlands Kommune oplyser nu, at afgræsningen har haft den ønskede virkning og anmoder derfor 
om, at tilladelsen til afgræsning bliver permanent. Det blev under besigtigelsen i 2013 oplyst, at 
kommunen, som ejer af arealet vil holde opsyn med dyrene, der i tilfælde af mangel på foder vil blive 
tilskudsfodret eller hjemtaget. 

Kommunen har oplyst, at arealerne er omfattet af Natura2000.  

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 3. september 2018 oplyst, at der ikke er bemærkninger mod 
det ansøgte. 

Fredningsnævnets afgørelse  
Fredning af arealer på Lovnshalvøen betyder, at det ansøgte projekt kræver fredningsnævnets dispensation 
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis 
det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

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

Under henvisning til det fremkomne, herunder navnlig, at den tidligere dispensation til afgræsning har haft 
den ønskede effekt, kan fredningsnævnet meddele dispensation til permanent afgræsning ved kvæg. 
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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. 
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Torben Bybjerg Nielsen 
 
 
Denne afgørelse sendes til: 
 

1. Poul Roesen, 
2. Jens Lauritsen, 
3. Miljøstyrelsen, København, 
4. Vesthimmerlands Kommune, sagsnr. 820-2018-25256, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Svend Dahl, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 
9. Dansk Botanisk Forening ved Flemming Thorning-Lund, 
10. Friluftsrådet, København, 
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg. 
 



 

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, 

Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 

telefon 9968 8461 

mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 

 

Den 11. juni 2019 

 

FN-NJS-7-2019: Ansøgning om opsætning af drivhus på ejendommen Hesselvej 62, Lovns. 

Fredningsnævnet har den 20. marts 2019 fra Vesthimmerlands Kommune modtaget udtalelse om 

ansøgning om tilladelse til at opføre et drivhus på matr.nr. 3b Hessel Hgd., Lovns, beliggende 

Hesselvej 62, 9640 Farsø. Ansøgningen er indsendt af ejerne Carsten og Joan Grove. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for 

afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 16. december 1969 suppleret med 

afgørelse af 12. oktober 1982 om fredning af arealer på Lovnshalvøen, der er en tilstandsfredning, og 

hvor den supplerende fredning udvider offentlighedens adgang til arealerne. Fredningen er en 

landskabsfredning. Fredningen har bestemmelse om, at der ikke må opføres boder, skure, master eller 

andre skæmmende indretninger. 

Vesthimmerlands Kommune oplyser, at der ansøges om tilladelse til at opstille et drivhus på 13,5 m2 

og med en højde på 3,07 m2 og som udføres i sortmalet aluminium og glas. Drivhuset opføres i haven 

sydøst for ejendommen. 

Kommunen oplyser yderligere, at ejendommen er beliggende i Natura2000-område, samt at det 

vurderes, at det ansøgte ikke vil påvirke Natura2000-området eller medføre beskadigelse af 

plantearter eller yngle-eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV, 

idet der ikke er registreret naturtyper på udpegningsgrundlaget på ejendommen, og der er ikke 

registreret bilag IV-arter eller andre sjældne, fredede ansvarsarter på ejendommen. 

Miljøstyrelsen har i mail af 15. maj 2019 ingen supplerende bemærkninger. 

Fredningsnævnets behandling af sagen. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 3. juni 2019. I besigtigelsen 

deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede 

medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Jens Lauritzen. For Vesthimmerlands 

Kommune mødte Susan Hangstrup. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Hans Borglykke. 

Ejeren Carsten Grove var mødt. 

Det konstateredes, at drivhuset ønskes opsat på et terræn, der skråner. 

Vesthimmerlands Kommune bemærkede, at umiddelbart vil et drivhus ikke falde ind i landskabet. 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk


 

Danmarks Naturfredningsforening kunne tilslutte sig kommunens bemærkning, men ville ikke udtale 

sig mod projektet. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Lovnshalvøen betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 

medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, 

hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 

ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 

af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun 

meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der 

er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. Fredningsnævnet må efter sagens oplysninger lægge til 

grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet kan henset til drivhuses beskedne størrelse og beliggenhed, væk fra vandsiden, 

relativt tæt på huset, samt at det i nogen grad er skjult i bevoksning, meddele dispensation til det 

ansøgte på vilkår, at drivhuset i den ene side nedgraves, mindst således at drivhusets midte kommer 

til at ligge i højde med terræn, jf. herved naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 

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. 

 

 

Torben Bybjerg Nielsen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 

2. Jens Lauritzen, 

3. Miljøstyrelsen, København, 

4. Vesthimmerlands Kommune, sagsnr. 01.05.10-P25-1-19, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, lokalt, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 

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

10. Friluftsrådet, centralt, 

11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg, 

12. Carsten og Joan Grove. 

 



1 
 

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlige del, 

Telefon 3025 5459,  

Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 
 

 

Den 12. august 2022 

FN-NJS-9-2022: Ny tagbeklædning på Hesselvej 62, Farsø 

Fredningsnævnet har den 16. februar 2022 fra ejerne af matr.nr. 3b Hessel Hgd., Lovns, Hesselvej 

62, 9640 Farsø, Joan og Carsten Grove, modtaget ansøgning om tilladelse til at udskifte tagbeklæd-

ningen fra stråtag til tagpap eller matte tagsten på stuehus og garage. 

Sagen har været udsat på grund af ansøgers og senere nævnets ferieafholdelse, og besigtigelse er 

derfor først foretaget den 8. august 2022. Fredningsnævnet har besluttet at meddele dispensation til 

udskiftning med tagpap. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnæv-

nets afgørelse. 

Sagens baggrund. 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 16. december 1969 om fredning af 

arealer på Lovnshalvøen, der er en tilstandsfredning med bestemmelser, særligt om nybygninger ved 

eksisterende landbrugsejendomme. Det fremgår af interesse, at Hessel Hovedgård har stråtag. Her-

udover fremgår det af bestemmelserne, at lovligt opførte huse ikke må ændres (for så vidt angår det 

ydre) eller udvides uden fredningsnævnets skriftlige godkendelse. 

Fredningsnævnet har således en censurbeføjelse. 

 

 

Ovenfor ejendommen med dens nuværende tagbeklædning. 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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Ejerne begrunder deres ansøgning med, at taget i særlig grad trænger til udskiftning som følge af 

utæthed efter slid, herunder den seneste vinterstorm samt forventelige fremtidige voldsomme storme 

med mere nedbør. Det anføres, at der i dag er få aktive tækkemænd, hvorfor ventetiden for nyt stråtag 

er 2-3 år.  

Vesthimmerlands Kommune har i mail af 14. februar 2022 om Natura2000 og Habitatområde oplyst: 

”… 

Bilag IV-arter  

Ifølge habitatbekendtgørelsens § 10, kan der ikke gives dispensation eller tilladelse, hvis det an-

søgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyr optaget på bekendtgørelsens 

Bilag IV. Flere dyr og planter er optaget på bilag IV efter EF-habitatdirektivet, hvoraf nogle findes 

eller kan potentielt findes på Lovnshalvøen, og dermed også i nærheden af projektet.  

Da projektet omhandler udskiftning af tag, så er det kun flagermusarter, der potentielt kan blive på-

virket.  

Alle flagermus-arter er bilag IV-arter, og disse bruger gerne små hulrum i ældre bygninger, som 

leve-, raste- og overvintringssted. Da projektet omhandler et stråtag af ældre dato, og som er beska-

diget af storme, kan kommunen ikke afvise, at der kan være flagermus i bygningen. Det er bygher-

res ansvar at undersøge, om der findes flagermus i bygningerne (Ved en grundig gennemgang eller 

konsulentrapport dokumenterer, at der ikke findes tegn på flagermus på loftet eller i hulrum). Hvis 

det ikke kan afvises, at der yngler eller raster flagermus på stedet, så skal bygherre i samarbejde 

med den lokale vildtkonsulent lave en plan for udslusning af flagermus, så der ikke er risiko for, at 

det kan beskadige de lokale bestande.  

Natura 2000  

Ifølge habitatbekendtgørelsen (Bek. nr. 1595 af 6. december 2018) skal der foretages en vurdering 

af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 

2000-område væsentligt. Det ansøgte projekt ligger indenfor Natura 2000 område nr. 30 Lovns 

Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk.  

Den overordnede bevaringsmålsætning for Natura 2000-områderne er at sikre eller genoprette en 

gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, områderne er udpeget for. Da projektet omhand-

ler udskiftning af tag, vurderes projektet ikke at påvirke nærliggende naturtyper negativt. Af arter på 

udpegningsgrundlaget, der eventuelt kan findes ved bygningerne er grøn kølleguldsmed, stor kær-

guldsmed og damflagermus. Både grøn kølleguldsmed og stor kærguldsmed er afhængige af vand-

fyldte områder (hhv. vandløb og søer), men bruger ellers resten af tiden flyvende på jagt efter føde 

eller rastende i træer, på planter og lignende. De kan derfor også finde på, at bruge stråtaget som ra-

steplads. Der er imidlertid så mange alternative rastepladser, så projektet vurderes ikke at have en 

negativ påvirkning på disse arter.  

Damflagermus kan godt finde på at bruge hulheder i bygninger i yngletiden om sommeren, og det 

kan ikke udelukkes, at de benytter netop disse bygninger i denne periode. Derfor vurderes projektet 

til potentielt at påvirke damflagermus negativt, forudsat at damflagermus benytter bygningerne i 

sommerperioden.  

Eftersom projektet ikke har en direkte eller indirekte effekt på naturområdet, vurderer vi, at projek-

tet ikke vil påvirke naturtyperne på udpegningsgrundlaget. Der kan potentielt være en negativ effekt 

på arten damflagermus, som er på udpegningsgrundlaget, og det skal undersøges nærmere, hvorvidt 
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arten benytter bygningerne. Da der ikke er noget beskyttet natur i umiddelbar nærhed af bygnin-

gerne (indenfor 20 meter), er der derfor ingen bemærkninger hertil 

…”. 

 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 8. august 2022. I besigtigelsen 

deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede 

medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Jens Lauritzen. For Danmarks Naturfred-

ningsforening mødte Kaj Søndergaard. Ejerne Joan og Carsten Grove var mødt. 

Ejerne foreviste ejendommen med den eksisterende tagbeklædning, og oplyste at den navnlig på ud-

huset er i en forfatning, hvor regn kan trænge ind. På stuehuset er der foretaget reparationer, men 

inden for en årrække vil det blive nødvendigt at skifte tagbeklædningen helt. Det er ikke helt afklaret, 

hvorvidt det bliver med tagpap eller matte tagsten. 

Ejerne påviste, hvorledes ejendommen ligger udsat for blæst og storm, hvorfor der er et særligt behov 

for sikring af taget på netop denne ejendom.  

Danmarks Naturfredningsforening ønskede oplyst, hvorvidt der er flagermus ved eller i ejendommen.  

Carsten Grove oplyste, at han i deres ejertid kun har bemærket flagermus to gange og kun ude i det 

fri i nærheden af ejendommen. 

 

Fredningsnævnets afgørelse. 

Fredning af arealer på Lovnshalvøen betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 

medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, 

hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 

ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 

af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun 

meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der 

er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til 

grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

 

Fredningsnævnet kan på baggrund af de fremkomne oplysninger lægge til grund, at det ansøgte efter 

de oplyse omstændigheder er velbegrundet og ikke strider mod fredningens formål. Fredningsnævnet 

kan derfor på baggrund af oplysningerne om nødvendigheden af udskiftning af tagbeklædningen samt 

synligheden ved indsigten til ejendommen fra Lovns Bredning meddele dispensation til udskiftning 

til tagpap. 

Det tilføjes, at fredningsnævnet ikke udelukker en dispensation til tegltag, men det vil kræve en ny 

ansøgning med en præcis og specifik beskrivelse af de tegl, der eventuelt ønskes anvendt.  
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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 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 bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
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Torben Bybjerg Nielsen 

 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 

2. Jens Lauritzen, 

3. Carsten og Joan Grove, 

4. Miljøstyrelsen, 

5. Vesthimmerlands Kommune, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

7. Danmarks Naturfredningsforening, Vesthimmerland, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

9. Dansk Ornitologisk Forening, Vesthimmerland, 

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

11. Friluftsrådet, centralt, 

12. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg, 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlige del, 

Telefon 3025 5459,  

Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 
 

 

Den 12. august 2022 

 

FN-NJS-36-2022: Solceller på tag på en bygning på Hesselvej 68, 9640 Farsø. 

Fredningsnævnet har den 29. juni 2022 fra Hans Nielsen, som ejer matr.nr. 1i og 1cc Hessel Hgd., 

Lovns, beliggende Hesselvej 68, 9640 Farsø, modtaget ansøgning om tilladelse til at opsætte solceller 

på i alt 8-10 kwh. på sydsiden af en af udbygningerne på ejendommen. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation. Begrundel-

sen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund: 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 16. december 1969 om fredning af 

arealer på Lovnshalvøen, der er en tilstandsfredning med bestemmelser særligt om nybygninger ved 

eksisterende landbrugsejendomme. Det fremgår af bestemmelserne, at lovligt opførte huse ikke må 

ændres (for så vidt angår det ydre) eller udvides uden fredningsnævnets skriftlige godkendelse. 

Fredningsnævnet har således en censurbeføjelse. 

Vesthimmerlands Kommune har i mail af 7. juli 2022 om Natura2000- og Habitatområde oplyst føl-

gende: 

”… 

Ejendommen ligger i Natura 2000-område nr. 30, Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested 

og Nørre Ådal, Skravad Bæk. Ifølge habitatbekendtgørelsen (Bek. nr. 1595 af 6. december 2018) skal 

der foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter 

kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Den overordnede bevaringsmålsætning for Natura 

2000-områderne er at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, 

områderne er udpeget for. 

På udpegningsgrundlaget er bl.a. damflagermus, enekrat, kalkoverdrev, surt overdrev tidvis våd eng, 

tør hede, samt stilkege-krat. Det ansøgte vurderes ikke at medføre en varig forstyrrelse and Natura 

2000-området og dets udpegningsgrundlag. 

Grundet projektets begrænsede størrelse og omfang, vurderes projektet til, hverken i sig selv eller i 

forbindelse med andre planer og projekter, at påvirke Natura 2000-området eller arter og naturtyper 

på udpegningsgrundlaget væsentligt. 

  

Flere dyr og planter er optaget på bilag IV efter EF-habitatdirektivet. Der er bl.a. kendskab til fore-

komst af markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø og strandtudse i området, og der er derfor 

sandsynlighed for, at disse findes i og omkring projektarealet. Samlet vurderes det, at projektet ikke 

vil medføre en negativ påvirkning af arter optaget på habitatdirektivets bilag IV, samt deres yngle- 

eller rasteområder grundet dets ringe størrelse, at projektet er kortvarigt og at projektområdet (husets 

tag) ikke vurderes som egnet yngle- eller rasteområde for de pågældende bilag IV-arter 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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…”. 

 

Sagens behandling 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 8. august 2022. I besigtigelsen 

deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede 

medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Jens Lauritzen. For Danmarks Naturfred-

ningsforening mødte Kaj Søndergaard.  Ejerne, Hans og Karen Nielsen, var mødt. 

Det fremgik ved besigtigelsen, at staldbygningens sydside-tag ikke er alment synligt, idet det vender 

mod en høj skråning, og en opsætning af solceller vil heller ikke være synlig eller reflekterende fra 

Lovns Bredning. 

Hans Nielsen oplyste, at han ikke har taget endelig stilling til det præcise omfang af solceller, men at 

det under alle omstændigheder kun vil være på taget på staldens sydside. 

Fredningsnævnets afgørelse. 

Fredning af arealer ved Lovnshalvøen betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 

medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, 

hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 

ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 

af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun 

meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der 

er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til 

grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

 

Fredningsnævnet kan på baggrund af de oplysninger om placering af det ansøgte meddele dispensa-

tion til den ansøgte størrelse men bemærker, at såfremt ansøger ønsker at dække hele tagfladen på 

udhuset mod skråningen, kan denne dispensation anses som omfattende hele tagfladen. 

Nævnet anbefalede, såfremt solcellepanelerne ikke kommer til at dække hele taget, da at lade den  

resterende tagflade blive malet sort, hvorved den farvemæssigt vil falde sammen med solcellepane-

lerne. 

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, 

http://www.naevneneshus/
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 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 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. 

 

 

Torben Bybjerg Nielsen 

 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
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Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 

2. Jens Lauritzen, 

3. Hans Nielsen, 

4. Miljøstyrelsen, 

5. Vesthimmerlands Kommune, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

7. Danmarks Naturfredningsforening, Vesthimmerland, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

9. Dansk Ornitologisk Forening, Vesthimmerland, 

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

11. Friluftsrådet, centralt, 

12. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg, 

 

 



1 
 

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlige del, 

Telefon 3025 5459,  

Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 
 

 

 

Den 9. november 2022 

 

FN-NJS-51-2022: Ansøgning om nybygning af stuehus, garage og maskinhal på Hesselvej 58, 

Lovns, 9640 Farsø 

Fredningsnævnet har den 14. september 2022 fra Vesthimmerlands Kommune modtaget ansøgning 

om tilladelse til efter nedrivning af eksisterende bygninger på matr.nr. 3c Hessel Hgd., Lovns at op-

føre et nyt stuehus, garage og maskinhal. Ansøgningen er indsendt af Anders Bjerre for ejendommens 

ejere, Britta og Jan Pedersen. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation. Begrundel-

sen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16. december 1969 suppleret med 

afgørelse af 12. oktober 1982 om fredning af arealer på Lovnshalvøen, der er en tilstandsfredning 

som har til formål at sikre arealernes landskabelige skønhed og offentlighedens adgang. Kendelserne 

har bestemmelser om, at bebyggelse ikke skal være tilladt bortset fra bygninger, der er nødvendige 

for driften af allerede eksisterende landejendomme samt med forbud mod opstilling af boder, skure, 

master eller andre skæmmende indretninger. 

Fredningsnævnet har således en censurbeføjelse.  

Nedenfor ses skitser af stuehus og maskinhus. 

 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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Nedenfor ses situationsplan med angivelse af størrelse på eksisterende bebyggelse, der fjernes, opret-

holdes og nyopføres:  
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Vesthimmerlands Kommune har i mail af 14. september 2022 om Natura2000 og Habitatområde op-

lyst: 

”… 

Natura 2000  

Ejendommen ligger i Natura 2000-område nr. 30, Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested 

og Nørre Ådal, Skravad Bæk. Ifølge habitatbekendtgørelsen (Bek. nr. 1595 af 6. december 2018) skal 

der foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter 

kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Den overordnede bevaringsmålsætning for Natura 

2000-områderne er at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, 

områderne er udpeget for.  

På udpegningsgrundlaget er bl.a. damflagermus, spættet sæl, strandeng, enekrat, kalkoverdrev, surt 

overdrev, tidvis våd eng, tør hede, samt stilkege-krat. Se hele udpegningsgrundlaget i figur 1. Det 

ansøgte ligger i nærheden af habitatnaturtypen strandeng (1330), som ligger umiddelbart uden for 

havearealet, samt stilkege-krat som findes ved ejendomsskellets sydvestlige grænse. Det nye maskin-

hus opføres 10 m fra skoven. Ved den afstand er der ikke behov for at beskære træerne i forbindelse 

med byggeriet eller senere. Under forudsætning af, at projektet finder sted udenfor arealer med habi-

tatnatur, at der ikke sker kørsel eller oplæg af materialer udenfor havearealet, er det kommunens 

vurdering, at projektet ikke påvirker naturtyperne væsentligt.  

Den eneste art fra udpegningsgrundlaget, der kan forekomme på indenfor projektområdet vurderes at 

være damflagermus.  

Damflagermus, forekomst i N30  
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Damflagermus har jf. N30 basisanalysen 2022-2027 sit kerneområde i Midtjylland. Damflagermus er 

ved den seneste overvågningsperiode registreret ved Klejtrup Sø, Glenstrup Sø og ved Kongsvad 

Mølleå. Antallet af registreringer inden for området er steget siden sidste overvågningsperiode, hvor 

arten blev registreret ved Glenstrup Sø og Fussing Sø. Det vurderes dog, at arten kan benytte området 

i forbindelse med fouragering og yngel i større grad end illustreret af overvågningen. Jf NOVANAs 

overvågningsprogram er damflagermusen, i perioden 20. juni – 4. august 2021, registreret ved Sunds-

øre, Salling, som ligger relativt tæt på den omhandlende ejendom (kilde: NOVANA-overvågning af 

flagermus i 2021, fagligt notat nr. 2021|83 fra DCE).  

Sommerrast/yngleområder  

Kendskabet til damflagermusens yngleområder i Danmark er ringe, men det ser ud som om damfla-

germus især slår sig ned i huse og sjældnere i hule træer. Kolonierne ligger i nærheden af jagtområ-

derne. Disse er ofte vandflader af større søer, åer, fjorde, sunde og tagrørsbevoksninger. Det er i 

praksis ganske vanskeligt at afgrænse artens yngleområder (kilde: Håndbog om dyrearter på habitat-

direktivets bilag IV, faglig rapport fra DMU nr. 635 2007)  

Vinterrast  

De vigtigste overvintringslokaliteter for damflagermus er Mønsted- og Daubjerg Kalkgruber i 

Midtjylland, og i mindre grad Smidie Kalkgruber. Der er desuden registret få individer i Tingbæk 

Kalkgruber i Himmerland. Vurdering  

Det er Vesthimmerlands Kommunes vurdering, at opførelse af ny beboelse og lade ikke har en væ-

sentlig påvirkning på forekomst af damflagermus herunder deres yngle- og rasteområder. Vi kan op-

lyse at der i nedrivningstilladelsen gøres opmærksom på at flagermus er omfattet af artsfredningsbe-

kendtgørelsen, og det er bygherres ansvar at efterse nedrivningsparate bygninger for flagermus, og 

kontakte den lokale vildtkonsulent fra Naturstyrelsen for korrekt håndtering af dyrene, hvis der er 

mistanke om at de er i bygningerne.  

Bilag IV  

Flere dyr og planter er optaget på bilag IV efter EF-habitatdirektivet. Der er bl.a. kendskab til fore-

komst af markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø og strandtudse i nærområdet, og der er 

derfor sandsynlighed for, at disse findes i og omkring projektarealet.  

Opførelse af de nye bygninger vurderes ikke at udgøre en væsentlig påvirkning på bilag IVarter, fordi 

arealet er forstyrret efter nedrivningen, og derfor ikke udgør et muligt yngle- eller rasteområde for de 

nævnte padder og markfirben. Vi kan oplyse, at der i nedrivningstilladelsen gøres opmærksom på, at 

visse arter er omfattet af artsfredningsbekendtgørelsen, og det er bygherres ansvar at efterse nedriv-

ningsparate bygninger for eksempelvis flagermus og padder, og kontakte den lokale vildtkonsulent 

fra Naturstyrelsen for korrekt håndtering af dyrene, hvis der er mistanke om, at de er i bygningerne 

…”. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 7. november 2022. I besigti-

gelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt ud-

pegede medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Kurt Friis Jørgensen. For Vest-

himmerlands Kommune mødte Heidi Ryghseter Baysal. Ejerne var mødt sammen med arkitekt An-

ders Bjerre. 
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Anders Bjerre oplyste, at eksisterende beboelse, landbrugsbygninger, udhuse og drivhus med et sam-

let areal på 823 m2 fjernes, medens et eksisterende sommerhus, garage, beboelse med i alt 144 m2 

beholdes og nye bygninger med beboelse, garage overdækket terrasse og et nyt maskinhus med et 

samlet areal på 507m2 etableres. 

Stuehuset vil kun blive rykket et lille stykke op ad skråningen bag det eksisterende stuehus og vil 

således ikke kunne genere den bagved boende lodsejer.  

Det blev videre oplyst, at beboelsen opføres i mursten og med tagsten i beton i grøn/sort meleret og 

ikke glaserede. Maskinhuset opføres i stålplader, ligeledes matte, så taget bliver med sorte, matte 

stålplader. 

Eksisterende maskinhus fjernes og det nye opføres mod sydøst med højest samme højde til kip som 

stuehuset med ca. 5,5 meter. Boligens facade ændres mod sydøst.  

Vesthimmerlands Kommune havde ingen bemærkninger til det ansøgte og forventede at meddele 

landzone - og byggetilladelse. 

På foranledning af Danmarks Naturfredningsforening, der ikke deltog i mødet, men som havde ønsket 

oplysning om eventuelle flagemusforekomster på ejendommen, kunne ejerne oplyse, at de ikke havde 

konstateret flagermus på stedet, men at de ville være opmærksomme herpå. 

Fredningsnævnets afgørelse. 

Fredning af arealer ved Lovnshalvøen 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 an-

søgte 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 med-

dele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbre-

delsesområde 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 lægger videre til grund, at det ansøgte projekt vil forskønne området og med sin 

placering ikke hindre udsigten til eller indsigten fra bredningen eller fra baglandet. 

Under forudsætning af, at den oplyste placering ikke ændres samt under forudsætning af fuldstændig 

oprydning på grunden efter byggeri, kan nævnet derfor godkende det forelagte projekt, der ikke stri-

der mod fredningens formål. 

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: 
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 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

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

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

miljø, og 

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

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.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. Geby-

ret 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 Fødevarekla-

genævnets 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 Fø-

devareklagenævnet 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 parts-

høring. 

 

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. 

 

Torben Bybjerg Nielsen 
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Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 

2. Kurt Friis Jørgensen, 

3. Miljøstyrelsen, 

4. Vesthimmerlands Kommune, att. Heidi Ryghseter Baysal 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Vesthimmerland, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Vesthimmerland, 

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

10. Friluftsrådet, centralt, 

11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,     

12. Britta og Jan Pedersen, 

13. Anders Bjerre.               
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