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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELS'ESPROTOKOL

• Ar 1976,d.23.februar , afsagde overfredningsnavnet følgende

kendelse

i sagen 2146/72 vedrørende fredning af arealer ved Skaarup odde i Øsløs og

Tømmerby sogne, Vester Han-herred, Thisted Ob Hanstholm kommUller, Viborg an~.

I. Hovedindholdet af fre~ings~ævnets kendelse.

Ved kendelse af 26. februar 1972 gennemførte frewlingsnævnet for

Viborg amts nordlige fre&ningskreds fredning af arealer ved 3kaa~~p odde o~-

fattende i alt 680 ha mod en samlet erstatningssuru på 282.180 kr., fordelt

på 78 lodsejere (af i alt 88 lb. nr. i sagen).

Ved sagsrejsningen - begæret af IJa...l'l!llarksNatl.l.rfrednir!gsforening del

17. septeMber 1963 og 5. april 1966 og senere støttet af fredni.ngsplam ...dyal-

get for Vi.borg amt - er der lagt vægt på, at området støder ep til det vid.el!·

skabelige reservat Bygholms veJle på ca. 6.000 ha. Dette areal er ved en fri·

villig den 1. marts 1968 tinglyst fredning sikret som naturfredet . Fra skriv-

sen af 5. april 1966 fra Danmarks Naturfredningsforening gengives følgBnde b

beskrivelse af fredningsområdet:

Bygholms ve~le, som er fredet og udlagt som reservat på grund af
sit rige fugleliv, adskilles f:r'a Øsle s by ved et bakketerræn af mager jc::-·d.:
der for' størstedelen :ha.r v"':Y'>?,t, 1;;mgbevokset indtil nyere tid. OI!Licrir..€T'J.r's-
bjerg er der sar.clenh'Engende l a.:.'11ibrug3are"l.1sr. ?~ r;;.ste:!1 af bak1<eterT'~:-.~"':-:;r' I

der sket en spredt og uorg-o..'1.iseret t ilplælt:l~.::gaf ·cstydelige iele; i::å.. ".-:<-
lem" plantningerr..e er der agre, og de t nbae,'"'e'laH'endelyngarealer dæJr..kesrr.e~"'B
og mere af selvsået trævækst • LandbI".l.get har l1æppe megen fremtid her. Der:'-
mod er omrg,det velegnet for bepla'l1tning, ')5 å.er.. stærke ud.parcellering 2'.ei
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med stadigt skifte mellem beplantede og ubeplantede arealer gør, at også som-
me~lusbebyggelse kan være fristende, såfremt en ejer kan opnå den byggetil-
ladelse fra fredningsnævnet, som er en forudsætning ifølge naturfrednings2o-
vens § 25. De åbne landbrugsarealer forekommer umiddelbart mindre egnede t i1
soa~Grhusbebyggelse. Men beliggenheden mellem plantagearealerne og det fredede
reservat gør, at udstykning også her kan komme på tale, som et nylig fremkom-
met projekt har vist.

En sådan bebyggelse med sommerhuse vil være yderst uheldig af hensYlJ
til reservatet, specielt fordi den vil komme til at ligge nær ved Glombæk, som
er en af reservatets mest værdifulde dele. Vejlerne er et af de reservater, de
på grund af deres særlige videnskabelige værdi administreres af naturfrednin~
rs.,det.Som i andre tilfælde, hvor et område er fredet med det formål at :nndr'e
forstyrrelse af et sjældent dyre- eller planteliv, gælder det også her, at
det særligt værdifulde må beskyttes ved, at man nærmest omkring det urldgå~ a~'
den bebyggelse end sådan, der står i forbindelse med områdets landbrugs- og
skovbrugsmæssige udnyttelse. Man har sagt til fordel for udstykningsplEmel'ne,
at reservatet er vel beskyttet mod uønskede besøg. Det er rigtigt, at uved-
kommende i øjeblikket holdes ganske effektivt borte som følge af, at reser-
vatets ejere har en nidkær opsynsmand til at vogte området. Ejernes ønsker og
opsynsmandens nidkærhed kan imidlertid skifte, og når først der ligger en so~-
me rhusbebygge lse , er det for sent at søge reservatet beskyttet ved fredning.

Uden for landbrugsarealerne taler også andet end henSYllet til reser-
vatet mod bebyggelse med sommerhuse. Holmkær Tange længst mod syd lieger så
lavt, at den alene af den grund er uegnet for byggeri, og det samme gæld.el' en
bred stribe af fladt, tidligere havdækket land mellem reservatet og bakkE:--
terrænet. På det højere liggende land har amtsvejvæsenet erklæret at ville g:::'
imod en bebyggelse nærmere end 500 m fra den nye æntsvej, der passerer omr&-
det i øst-vestlig retning lidt syd for den gamle sognevej. Amtsvejvæsenets
stilling har sin årsag i, at en sådan bebyggelse vil føre til, E:.tbørn på ve,j
mellem husene og stranden eller Holmkærvil passere amtsvejen spredt over hele
strækningen. Hertil kommer den indskrænkning i bygge friheden , som naturfred-
ningslovens § 25 medfører på de delvis beplantede arealer. Denne paragraf be-
skytter bl.a. den lille hedesø, der ligger i plantagen længst mod syd, og som
uanset sporene af tidligere tørvegravning er et smukt og karakteristisk træk
i landskabet.

Endelig udvidedes fredningsbegæringen i 1971 til at omfatte 680 ha

ved medtagelse af nogle yderligere arealer med gravhøje i Lyngbjergområdetj

således at samtlige fortidsminder her kom med i fredningen.

De af frednings~ævnet fastsatte fredningsbestemmelser gik ud på

bevaring af området, herunder forbud mod opdyrkning af udyrkede arealer, of-

fentlig adgang på de udyrkede arealer samt ad nærmere angivne veje og stier,

hjemmel for fredningsmYlldighederne til at foretage foranstaltninger med hen-

blik på pleje af området samt endelig en bestemmelse, hvorefter antallet af

jagtberettigede ikke må øges ved udstedelse af korttidsJagttegn.
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II. Overfredningsnævnets behandling.

70 af ejerne ankede tiloverfredningsnævnet med påstand om højere

erstatninger og/eller ændringer af fredningsbestemmelserne, heraf 63repræffmten

ved konsulent Verner Hansen, De jydske Landbo- og Husmandsforeningers rådgi-

vende udvalg vedrørende ekspropriation m.v.

Overfredningsnævnet afholdt besigtigelse den 30. oktober 1972, ved

hvilken lejlighed de ankende var til stede tillige med repræsentanter for freå

ningsmyndighede rne, Statsskovvæsenet, Danmarks Naturfredningsforening ogVj.ldt

biologisk station.

Sidstllævnte udtalte sig bl.a. imod eventuel tilladelse til korttids-

jagtkort til arealer beliggende tæt ved Vejlereservatet , der anses for en af

Europas væsentligste fuglerastepladser. En forstyrrelse af fuglelivet i reser-

vatet måtte befrygte s , ligesom risikoen for nedfodring af fuglene og øget jagt·

tryk også på andre arealer i området gjorde sig gældende. Jagtmulighederne bur·

de derfor begrænses til den traditionelle form, d.v.s. jagtleje for mindst l

år og maksimalt lo år.

Overfredningsnævnet har herefter besluttet at stadfæste de ved fred-

ningsnævnets kendelse fastsatte grænser for fredningen, ligesom mml i det va-

sentlige har kunnet stadfæste de fastsatte freclningsbE'stemmelsel~!jfr. neden-

for under III, dog at udyrkede arealer defineres søm hede- og strandarealer og

specificeres på det til kendelsen knyttede kort, og således at den offentlige

adgang begrænses til de på det vedhæftede kort viste veje og stier og udenfer

disse kun må finde sted i overensstemmelse med naturfredningslovens generelle

bestemmelser. Bestemmelsen om kortt idsjagtkort opretholdes med en ændret for-o

mulering affattet efter aftale med Vildtbiologisk station.

III. De for fredningen g2l~enåe generelle frednin~8bestemmelser ep:

1. Arealerne skal henligge i.deres nUV8rende tilstand. Der må således
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iy~e uden fredningsnævnets tilladelse foretages afgravning (gnlsgravning, tør-

veg~avning), opfyldning eller plane~ing udover, hvad der er påkrævet for den

lanctbrugsmæssige drift af det for tiden dyrkede'. Almindel ige mindre jordarbe j-

der skal i øvrigt kunne foretages i tilslutning til eksisterende bebyggelse.

Nye veje må ikke anlægges (jfr. dog pkt. 4), eksisterende sø- og mo-

seare21er må ikke afvande s , ligesom der ej heller ved udgrøftning eller borT
-

pumpning må foretages vandstandssænkning. Uden særlig tilladelse skal eY-siste-

rende grøfter og veje kunne vedligeholdes, ligesom eksisterende dræn kc~ for-

nyes.
e
•

2. Arealer, der i øjeblikket er under ~~ltur, må dyrkes som hidtil.

- Udyrkede arealer, såsom hede- og strandarealer, roå iJ..r-..keopdyrkes.

De må endvidere ikke uden fredningsnævnet s godkendelse uncterkas-teskemikall(;'"

behandling eller andre indgreb, der vil kunne ændre den vilde floras og f3~n~o

arts- og mængdemæssige sammensætning.

Beplantning med busk- og trævegetation må ikke finde sted uden for

de nu eksisterende skovområder og haver. Haver, skU\Te, udyrked.~ aTealer og

søer er vist på det til kendelsen hørende kort mrk. nr. 2146/72.

Fredningsmyndighederne skal kunne foretage foranstaltninger til

fjernelse af selvsået trævækst, såfremt ejeren ikke selv ønsker at foretage

hugsten.

Afgræsning af arealerne er fremdeles tilladt. Ophører en sådan græs-

ning skal fredningsmyndighederne være berettiget til - uden ud~ift for ejer-

ne - at lade arealerne afgræsse eller behandle på anden måde n~d tilsvarende

hensigt, jfr. pkt. 6.
Etablering af minkfarme må ik..l.æfinde sted.

Andedamme må kun etableres med fredningsnævnets godkendelse.

Der må fremt idigt ikke på arealerne foretages nogen form ror beb.)rg-
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gel se , hverken midlert idigt eller vedvarende, dog bort set fra nødvendigt byg-

geri i tilslutning til eksisterende landbrugsejendomme efter fredningsnævnets

forudgående godkendelse.

Der må ikke opstilles boder, skure, master, transformatorstationer,

beboelsesvogne, campingvogne, telte eller andre indretninger, der kan virke

skærnmende eller forringende på områdets betydning for almenheden.

Landbrugsmæssig hegning af de under drift værende landbrugsarealer

skal kunne foretages overalt. Fornødne hegnsgennemgange i forbindelse ~ed ae
ved fredningen udlagte gangstier sk8,lkunne etableres ved fredningsmyndig-

hedernes foranstaltning.

Arealerne må ikke benyttes tilhenkastning af affald, og der må ik.ke

henstilles gamle biler eller etableres bilophugningspladser i området. Mo~or-

baner må ikke oprettes i området.

•
&. Offentligheden har adgang ad de stier, som er angivet på kortet og

i øvrigt til skovbevoksede og udyrkede arealer i overensstemmelse med lovens

regler herom, for tiden naturfredningslovens §§ 55-56.
I tiden fra den 15. april til den 15. juni må andre end ejere og

brugere samt disses medarbejdere ikke færdes på de arealer, som er beliggende

syd for den gamle Øsløs-BygholIDVejlev~~~

På de offentligt tilgængelige arealer, herunder veje og stier, m2.

ingen form for hegning foretages uden forudgående tilladelse fra frewlings-

nævnet i de enkelte tilfælde, og da på de af dette fastsatte vilkår.

Fredningsmyndighederne skal have ret til uder..udgift for ejerne at

afmærke ture for færdsel i naturområderne ad de på kortet viste veje og stier.

Fredningsmyndighederne skal til vejledning for publikum ~~e opsætte kort-

borde på enkelte centrale steder i området.

Ved freoningsmyndighedenles foranstaltning skal der efter forheJld-

ling med ejeyne i forbindelse med stier, der er udlagt til offentlig færdsel,



6.

['

e
e

opsættes møller eller stenter i hegn som gennemgang for de besøgende.

Fredningskendelsen skal ikke være til hinder for ejernes eller bru-

gernes jagtudøvelse. Antallet af jagtudøvere må ikke øges ved udstedelse af

dagjagtkort , uge jagtkort eller ved anden form for jagtudle jning gældende for

mindre end et år. Jagtretten pr. ejendom (matr. nr. eller ejendomsbesidder)

wA kur udlejes til en person. For hver ejendom må ejeren, brugeren eller jagt-

lejeren pr. jagtdag medtage en gæst.

Færdsel med løsgående hunde er forbudt hele året, når der ikke er

tale om færdsel med hunde i relation til jagtudøvelse. Spørgsmålet om forstå-

elsen og besterr®elsen om jagtud0vclsen afgøres til enhver tid af fre~~ingsnæv-

net efter forudgående høring af Vildtbiologisk station og Naturfredningsrådet.

•

2.. Fredningsplanudvalget skal efter retningsl j nier meddel t af Frednings-

styrelsen og efter forhandling med ejerne være berettiget til at foretage ryd-

ning af træ- og buskvækster på de i området beliggende fredede høje, mb. 1107
nr. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, og 40 samt af de høje, der ved denne ken-

delse påny undergives fredning, højene mb. 1107 nr. 43 og 45 og den fremtidige

nr. 66, samt for så vidt angår sidstnævnte 3 høje at foretage istandsættelse

af disse.

Fredningsplroludvalget skal under tilsvarende forudsætninger tillige

være berettiget til at foretage rydning af arealer om samtlige høje i en af-

strold af indtil 5 meter regnet fra højfod.

6. F'redningsplanudvalget og Naturfredningsrådet har til synet og admi-

nistrationen af det fredede ornråde og kan efter samråd med lodsejerne foretage

foranstaltninger med henblik på arealel~es naturfredningsmæssige pleje.

l. Påtaleret i henhold til servitutten tilkommer fredningsnævnet, D?cD-

marks Naturfredningsforening, No.turfredningsrådet samt Fredningsplanudvalg~i;

for Viborg amt hver for sig eller i forening.



• 7.

rI. Særlige forhold vedrørende enkelte ejendomme.

A. Forhold, hvortiloverfredningsnævnet under sagen har taget stlJling,

dog at nægtelse af at fravige de generelle bestemmelser alene er meddel t de

pågældende, men ikke særskilt nævnes i kendelsen.

Lb. nr •..J2 (I/S Bygholms og Vesløs Vejler):

Overfredningsnævnet har ved skrivelse af 14. septembe~ 1973 udtalt,

e
•

at fTBdningen ikke skal være iiI hinder for fremføring af el-f~rSJ~ing til 381--

skabets avlsbygninger på matr. nr. 65 ~ Øsløs by og fJogn l OVerGllSsteJ:l:r.c2-G2:~1:ed

et af Nordihy Sirømforsyning den 22. maj 1973 godkenclt forsJag (lo k"1T luftlec1.·-

ning føres vestfra til lcabelmast B og derfra kabeln6cUægning fre,lltil tye-{1~21·'.

gerne, der er godkendt af fredningsnævnet Q~der sagen).

Lb. nr. 2A (direk~ør Poul 0rum Pedersen)

En ønsket bygningsændring (tilbygning) tjl det på w~tr. nr. 21 ~

Øsløs by og sogn værende sOIDfaerhustillades.

• Lb. nr. 40 (husmand Lars Chr. Larsen):

Det tillades efter omstændighederne den pågældende for sin 18vet id

at o.i.beholCleet i beplantningen på matr. nr. 85 .2. Øsløs by og Sf)gn værecH3.e

lille hus.

B. Forhold, l1vortil fredningsnævnet har taget s-Liping, dog ikke til-

ladelser under sagen som ikke er i modstrid med de gener311e bestem:nelser',el-

ler afslag i henhold til disse bestemmelser.

Lb. nr. 38 (arbejdsmand Chr. Jensen):

Inden l. januar 1980 skal et på ejendommen matr. nr. 20 ad Øsløs oy

og sogn stående skvx fjeTI1es.

Lb. nr. 42 (overlæge Alf gør:,:oak):

Den på ejendommen matr. nr. 16 f, 16 n Øsløs by og sogn værende be-- -
byggeIse må udviCles med frednings:næ~ets godkendelse.
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Lb. nr. 47 (gårdejer Anders Sørensen Christensen):

Landbrugsjorden på matr. nr. 12 f Øsløs by og sogn kan drænes.

Lb. nr. 54 (gårdejer Erik Kr. Lucassen):

Inden l. januar 1980 skal et på ejendommen matr. nr. 32 æ Øsløs by

og SO@1 stående sommerhus fjernes.

Lb. nr. 64 (læge Ejnar Bjerre Jørgensen):

Den på ejendommen iPatr. nr. 28 h 0s108 by og sogn værende be1'yggel-

se må udviQes med frefu1ingEnævnets godkendelse.

Lb. nr. 76 (gårdejer Jens Brling Koldsgaard):-_._--- -

Den pågældende har i 1968 fået tilladelse til at plante læhegn på
østsiden af vejen ti} erstatning for et ældre af interessentselskabet plan-

tet hegn, tJ.l regulerjng af afvandingsgr0fter samt opdyr'.zningaf en hederest ,

alt vedrørende matT. nr. 5 ~ Højstrup by, Tømrnerby sogn kan drænes.

Lb. nr. ]~ (gårdejer Arnfred Kr. Vigsø):

Landbrugsjorden på matr. nr. 2 ~ Højstrup by, Tømmerby sogn, kan

drænes.

V. Erstatning.

J'redni)'lgsnævnetfastsatte erst3.tningerne efter følgende hoveire-t-

ningsl inier:
1) For dyrkede arealer ydes der en erstatning

på .........••..• " . 700 kr. pr. ha

2) For udyrkede a,realer, herunder skovbevokse-
de, der ir~~eer pålagt fredskovpligt, ydes
der en erstat11ing på e, ••• " • 400 II. II. II

3) For skovbevoksede arealer, der er pålagt
fredskovpligt, og for arealer, der tidli-
gere er undergivet begrænsiniger efter
fredningslavens § 47, stk. l, nr. l og 3 og
efter § 53 om sko~-, vej- Ob hø~bygselinier!
ydes der en erstatnine; på ••••..•.•.......••. 300 " II og

4) For arealer, der er omfattet af beste~~elsen
i fredningslovens § 46 om stranclbyggeJinie, .
ydes de!' en er'statlllng Då ... ~........•...... 100 II II "
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samt herudover i enkelte t il fæl de en højere erstatning l anledning af særlige

forhold.

Overfreclnjngsnævnet fremsatte erstatningst il blld efter følgende ret-o

ningslinier:

• l) Arealer beliggende inden for eksisterende
byggelinier (strand-skov-høj- eller vej-

•~e
byggelinier ............................. 500 kr. pr • ha

2) Arealer beliggende uden for byggel in ier 1.000 " " " og

3) Areal er med f:redsko"\T eller fredskovpl igt 300 ti 'l "
Necl hensyn t il beregningen af' sko-vbyggel iniell fa:ti.dt over.·fredl:i.ngs-

" nævll6t ik.h:: den cks:'sterende bevoksning ved "L;rng';)je,rg-lIpå matr. nr. 24 i

Øsløs by og sogn tilstrækkelig til at danne sammenhængmed skov:bevoksni.llgen

øst derfor, hvilket forhold er taget i betragtning ved fremsættelsen af er-

stat":1ings-t:i.lbud. For så vid.t ai1går det syd for J3ygrl::JlrnvcJlevejen beliggende

område, hvor der er tale om ensartede arealer, og hvor ingen byggemulighed

kan antages at have fore] igg8t, Gr erstatnil1gstilbu.d fremsat po gY'1.L'1d1agaf

• en enhedstakst - uanset byggelinier - på 400 kr. pr. ha.

Overfrednjngsnævnet fancH det efter omstær:dighc:derne .rigt igst også

at fremsætte tilbud efter disse retningslinier til de få ejere, hvo~ Li1ke lkLe

forolå, medmindre erstatning var frafaldet.

57 ejere accepterede tilbudene, heriblandt 3, hvor særlige 1.>eløbV2,}'

fastsat foX' tab ud over den generelt tilbudte erstat:1ing (Ib, DT. 38 Chr. Jen--

sen 2.000 kr. for fjernelse af en isbod, lb. nr. 44 EdmondKoldborg Pedel'sen

7· 000 kr. for hind ret ud.stykning og lb. nr. 54 Erik Kr. Lucassen 5.000 kr. for

fjen1else af et hus samt lb. nr. 85 og 86 Sveni Gade Christense~ m. fl. 8.000
kr. for fjernelse. af en jagthytte). Lb. nr. 13 entrepronør Nogensen -t.llcød r;:.s~

25.600 kr. til ful d afgørelse, h8I'u...'1der tab i anlec1ning af den sæ.rliE;t p3.

denne ejendom i foroinde1se med campjEG::)2eds'irift l)rr.ktiserede ord'''}]!1€..' vecl::',,:.-

rende dag jagt kort •
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Nogle af de ejere, der ikke accepterede, fremhævede særligt, at

de nu gik glip af muligheden for at udleje ved dagjagtkort.

Erstatningsfastsættelsen for de resterende 16 ejere overlodes ~-

sationsko~~issionen, der anvendte samme generelle niveau som overfrewlings-

• næ~~et, dog at kommissionen ikke fandt, at der for arealer undergivet fred-

skovpligt er lidt noget tab som følge af fredningen. :De løbenumre, for hvis

vec1.kOll1I:lenOeerstatnil1gen er fastsat ved -taksation, er lmmrene l, 3, 6, 7, 8,•.'e 14, 16, 17: ]9, 20, 29, 40, 501 51, 55 og 6j. Særljg om jagten anfører korr~

missioner" a-i.det ik1~e findes ti:LstrælC<:eligsands;Y11~,iggjor.tl at oen ved f:!.'8o--

nhlCSYl afGkår~}e mulighe(l fOl" koy-ttldsudlojning af jagtr-otten weclførcr et øko-

nomisk tab, som ikke kan cmses for dækket ved de-ydede arealerstatninger. Ko::;-

missionen antager, at de begræncninger i jagten, som er pubudt, i sig sel-v

vi] kurille'bevirke, ai. der kan opnås et noget. højel'o ved8rlag for den jagtuci-

lejning, der tillades. KOIT@issionen har i øvrigt ikke fundet, at der for no-

gen af de af taksationen omfattede ejendomme foreligger forhold, som ka...'1.be-

grunde væsentlige afvigels9r fra det fastlagte almindelige erstatningsniveau4 I

idet særligt om lb. nr. 29 ber.~rkes, at man med overf~eo~ingsnævnet er enig _

at gå ud fra, at der ikke består realistisk mulighed for erhvervsmæssig ud-

nyt.telse af en eksisterende dam t il dambrug, såmt angående lb. nr. 65, at d.~;r

ikke i det forhold, at der på ejendommen er et fundament af er. tidligere byg-

ning, er begrundelse ror at antage, at særlige mv.ligheder for sOmffierhusbyg-

geri har foreligget.

Der er t illagt konsulent Verner Hansen et omkostnillbsbeløb på.

4.000 kr., der ikke forrentes.

:Det fredede område udgør i alt ca. 680 ha. Grænsen for o~Iådet

samt stieT m.m. og-sign3t~'er fur arealernes anvendelse er vist på det

næI'"'værendekend.else vedhæftea.8 :teort01',:. ~,r. /1L1.~/72---T..... l •
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T h i b e s t e m m e s

Den af fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds

den 26. februar 1912 afsagte kendelse stadfæstes, således at der pålægges

• neaennævnte ejendomme de foran under III fastsatte generelle bestemmelser i

det omfang, der ikke under IV er gjort u..:ndtagelseved særbester!lll1else.

•e
Der er t illagt t idl igere eller nuværende erstatningsberett iGede

e jere de uu. for hver enkel t anføT'te beløb I SOffi all;~ er uo.betali.

Lb. nr. Matr.nr. Fredet
areal
i ha

Navn og adTosse E-csta,tl1ir2;

l

2

• 2a
(t idl.

lb.nr.
39)

3

4

5

6

9§!:., Øsløs ·by og
sogn .

31, l

18h, Øsløs by og
sogn.

20af, Øsløs by og
sogn.

4g, Llh., 5i, 6~,6h.,6[
6g,7z.,7h,7?;..,7[, 55,1
Øs10s by og sogli.

50, Øsløs -b;y- og sogn. 2,o

43, Øsløs by og sogn· 1,4

92~1 Øsløs by og sogn. 2,6

Gårde jer Arne SorenSf-ll
Øsløs, pr. 7142 Vesløs. ll. Sr ...-.

Skovrider YJlnd Hansen
MaDgehø jeplantage , N~ur
pr. 1500 Holstebro. 2·400

sa~~e og kom.acsistent
Poul Hansen, boende sam-
me sted. Belcbet e~ for-
delt med henholdsvis 4/5
og 1/5. 2.800

Anton P. Koldsgård
Canada I v/ac1.'.'oka-t1,1.A.
Madsen, 9690 ~jeT'ritslev. CO.foO

Gårdejer Edmond Kold~:JOT'g
Pedersen, Øsløs pr. 7742
Vesløs og meka,'1ikerSgon
Koldborg Peclersen, Grøn-
landsvej 14, 7700 Thisted.
Beløbet er fordelt ID0.d
halvdelen t il hver. 8ao

Thisted kommune. o

Gårdejer Børge Nielsen,
Vesløs. 1.100



Lb.nr. Matr.nr. Fredet
areal
i ha

Navn og adresse

12.

Erstatnin§
kr.

•
e·
..

e
8

9

lo

11
og 12

13

14

15

16

7 Ba, Øsløs b;y og
sogn (2 lodder).

lo~, ØsløG by og
sogn.

64~, Øsløs by og
sogn.

55~,6o,61, Øsløs
by og sogn.

2012.,21:2., ~612.,37.2.'
Øsløs by og sogn.

22g, Øsløs by og
sogn.

3.2.,58,62~, Øsløs
by 0e sogn.

17d, J.7c, 3S'b ,39b
L12i?:,44-;45~~46:!2:-
48b,520,53o,658,
57li, 66I, 67li, 69E,
73E.,9lE.,51~,Øs-
løs by og SOg11 +
4E., Hø j st rrl.lp b;y,
Tømrr,erby sogn.

4E" Øsløs by og
og sog11.

19,2

6,6

1,5

3,4

10,6

13,8

42,3

Gårdejer Peder Bund~~rd,
Øsløs pr. 7742 Vesløs, og
entreprenør, Børge
GrammI~ogensen
(lb.nr. 13). Af erstat-
ningen er 3.560 kr. ud-
betalt gårde jer Peder
Bundgaard som ejer af d.en
nordlige lod, rr.edens e1'-
statninee:1 for den 3yclli,..
ge lod J.fAo kr. er Gspa-
neret, ind.-+:::.l a9..K:Offist-
forholde'~ er klarlagt.

Gårdejer Jens Chr. Gade
Christensen, Vesløs Mark.

Husma.nd Slme Chr. Sune sen,
Øsløs.

Johannes Brulill, Plejehjem-
met "Solgården'l, Hundborg,
7700 Thisted.

Gårdejer Ove Hansen, Øs-
løs, 77L12 Vesløs.

Entreprenør Børge Gram
Mogens~n, Feriecentret
Byghalm, 0sløs, 7742
Vesløs.

Sty.rmand A::'Tle Keller
Nielsen, 0s1øs, 7742
Vesløs.

I/S Byghalm og Vesløs
Vejler.

Gårdejer Jens Martin
KortSCll, 7742 Vesløs.

7.000

2.700

5·300

25·600

2·500

o

9·000



Lb.nr. Matr.nr. Fredet
areal
i ha

Navn og adresse

13.

Erstatnin[
kr.

17

• 18

•e 20

22

24

26

28

29

30

31

32

33

34

l~,lf, 1.8:,Ih,
40a,5ge,102,
Øsløs by og sogn.

4o~, Øsløs by og
sogn.

1,6

47.2;163:2,68.2:,
Øsløs by og sogn.

5,3

72~, Øsløs by og
sogn.

2,0

71~, Øsløs by og
sogn.

2l~,54~, Øsløs by
og sogn.

2,8

56~, Øsløs by og
sogn.

2lf,2l~, 37§!;.,82~,
Øsløs by og sogn.

14,0

9~,Øsløs by og
sogn.

3,2

5s!,,5t, Øsløs b;y
og sogn.

6,6

lo~, Øsløs by og
sogn.

9,6

5.8:,Øsløs by og
sogn.

2,4

83~, Øs1øs by og
sogn.

1,2

l5g:,20,2., 20E" 2oy',
84~, Øsløs by og
sogn.

16,1

Gårdejer NielG Chr. Pe-
dersen ~~orning, Øsløs
7742 Vesløs •

Gårdejer Lnæus Cbristen-
sen, Øsløs, 7742 Vesløs.

Pl~~teskoloejer Thorvcld
JenseDj Nø~reg~d~ 54,
Brarrmlinge•

r4urerme.s-cerHenry Larsen
Veslø8.

Gårdeje~ Henry ~høgersen,
Vorup, 8900 Randers.

Direktør FouJ ørum PCQ0r-
~en, Haaserisvej 123;
Alborg.

F~~ Mariw~le Nielsen; Øs-
løs, 7742 Vesløs.

Gårdejer A'r<.:selr.lil±el2en,
Øsløs, 7742 Vesløs.

Gårdejer Søren Chr. Søren--
sen, Øsløs.

Gårdejer Poul N~elsen Søn-
dergaaru, Ø8løs~ 7742 Ves-
løs.

Gårdejer Eilif Bl~un, Øs-
løs, 77~2 Vesløs.

Rentier Jens ~~orha»ge,
Øsløs, 7742 Vesløs.

Boelsmand .Aksel Daniel.
Hegelund, Øsløs, 7742
Vesløs.

Husmand Ingvar Andr.
Gregersen, Øsløs, 7742
Vesløs.

18.000

700

2.200

800

2.000

o

90G

8.300

1.100

3.200

4.100

800

700

9.300



Lb.nr. Matr.nr. Fredet Navn og adresse
areal
i ha

14.

Erstatnirig
kr.

35

36 og
det
ticll.
H;.nr.
f o

e
e 37

38

41

42

43

44

45

46

2oh,20i, Øsløs by
og sogn.

lIg, 20g" 20~, Øs-
løs by og sogn.

2o~, Øsløs by og
sogn.

2oad, Øsløs by og
sogn.

85~, Øsløs by og
sogn.

16~, 84h" Øsløs by
og sogn.

16f,16~, Øsløs by
og sogn.

13~,24i,32g, Øsløs
by og sogn.

ll~, 1l!!!"lIE,
12.9:"15~, 23!!,
23k, Øsløs ";.)y og
sogn.

111,68~,74, Øsløs
by og sogn.

23h, Øs1øs by og
sogn.

2,7 Gårdejer Ejvind Bach, Øs-
løs, 7742 Vesløs.

Gårdejer Lars Peter Gre-
gerRen, Øsløs Mark, 7742
Vesløs.

1,4 Gårdejer Ar;clersBoesen
Eorillerup,Øsløs, 7742
Vesløs.

1,4 Arbejdsmand ehr. Jensen,
Nr. alle 61, Thisted.

10,2 Husmand Lars Ghr. Lars"n
(~~ldet Boe), Øsløs,
7742 Vesløs.

7,1 Gård9jer Tage Audreas
Ravn, Øsløs, 7742 Vesløs.

13,4 Overlæge Ali' MØ1"i,;:ba,k,
Nørresøvej 30, 8800
Viborg.

13,2 Gårdejer EfuDond Kolclborg
Pedersen, Øsløs, 7742
Vesløs.

25,3 Gårdejer Erunond ~oldb8rg
Pedersen, og g&rdejer Ove
Henriksen, Øsløs, 7742
Vesløs. Beløbet er for-
delt med halvdelen til
hver.

10,6 Husejer Otto ehr. Gre-
gersen, Øsløs, 7742
Vesløs.

4,2 Boelsmand Kar1 Kr.
Bjerre, Øsløs, 7742
Vesløs.

2.300

1.700

600

2.600

5·700

o

lo.{oo

30.300

5.600

2.200



Lb.nr. Matr.nr. Fredet
areal
i ha

15·

Navn og adresse Erstatnin§
kr.

47

• 48

e
e

49

50

51

52

53

55

56

57

58

59

12[,13~, Øsløs by
og sogn.

25~,27Q, Øsløs by
og sogn.

25Q,:?6E.! Øsløs by
og sogn.

121, Øsløs by og
sogn.

25~, øsJ. øs b;y-og
sogn.

14b,14d,14f,
16~,251., Øsløs
b;r og sogn.

11~,14~,32~, Øsløs
by og sogn.

26[,32[,32~,321.,
32~, Øsløs by og
sogn.

26g, Øsløs by og
sogn.

13h,13~,30~, 31~,
Øsløs by og sogn.

llE,33~, Øsløs by
og sogn.

27~, Øsløs by og
sogn.

64~,65~, Øsløs by
og sogn.

13,4 Gårdejer Anders Sørensen
Christensen, Øsløs, 7742
Vesløs •

8,3

11,8

6.200

Lan~~d Anders Jensen
Bisgaard Kjær, Øsløs,
7742 Vesløs. 8.300

':L'0IDrerrnes-rerP. ,TualHai'1-
sen og fr~ Kirstine Holm,
Solsortev8J 49, 2000
Købe~~avn F. Beløbe~ er
ford91t ~ed halvdelen
til hver. 11.800

8,8 Fru Y~ron Kirstine Winthsr,
Øsløs, 7742 Vesløs. 3.000

5,2 Gårdejer :Ingvard Sigv.
Pedersen,. Øsløs, 7742
Vesløs.

23,5

3,8

8,7

4,0

3,4

8,1

2.100

Boelsroand Niels Chr. Sune-
sen, Øsløs, 7742 Vesløs. 17·400

Gårdejer Jens Chr. Chris-o
tensen, S~~rup, 7742 Vesløs. 3.600

Gårdejer Erik Kr. Lucassen,
Øsløs, 7142 Vesløs. 11.800

Entreprenør Georg Ågesen,
Højbjerg, 7742 Vesle.s. 600

Gårdejer Otto Viggo Jensen,
Højbak, Øsløs, 7742 Ves10s. ll.oeo

Husejer Jens Earup,
Skaarup, 7742 Vesløs. 2·900

Gårdejer Aage Kr. Vigsø,
Øsløs, 7742 'Jeslø8. 2·500

Korr@unel@r~r, frk. Lissie
ThordirJb,Lyøvej 17, 3550
Slangeru p. 7·800
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Lb.nr. Matr.nr. Fredet Navn og adresse
areal
i ha

Erstatning
kr.

74

75

76

73

19

80

81

82

83

84

85

86

87

32E, Øsløs by og
sogn.

34~, Øsløs by og
sogn.

5§!:., Højstrup by,
Tømme:cby sOgT'.

lal Højstrup by,
'I'øIl4Jlerbysogn.

22:., Højstrup by,
Tømrnerby sogn.

3~, Højstrup by,
Tøæmerby sogn.

6~, HØjstI'UP l)y,
Tøw.rnerbysogn.

6da, Højst~~p by,
Tømmerby sogt'l.

6~, Højstrup by,
Tømrnerby sogn.

7~,Højstrup by,
Tømmerby sogn.

lo~,llg, HøjstrQP
by, Tømmel'by sogn

og

IlI, Højstrup by,
Tømmerby sogn.

71i,l03, Øsløs by
og sogn.

7,5 Gårdejer Arjld Nielsen, Øs-
løs, 7742 Vesløs.

2,9 Husejer Peder Kr. Lucassen,
Skaarup, 7742 Vesløs.

12,1

3,0

4,6

2,3

1,1

5·700

2.400

G~rdejer Jens Erljng Kolds-
gaarcl, Højstrup, ('ILl.l F'rø-
stroJ..p. 12.100

Gårdejer Frantz Vagn ?ed8r-
sen, Eøjstrup, 77/;1 Fr0stn,p. 3.80()

Gåro.ejer Arnfred. Kr. "\lf;zØ,
Højstrup, 7741 Frøstrup.

Husmand Niels Lynge Bo<:csen
HøjstYQP, 1741 Fr0strup.

Husmand Søren ehr. Andersen,
Højst~~p, 7741 Frøstrup.

2,5 G&rdejer Jens Mø10æk Krogs-
gaar'd, HøJstrup, 7?41 Frø--
sirup.

4, l Gårcl_ejer Em:uJueJ Ko1dbo!'g
Christensen, 0s1øs, 7742
Vesløs.

1,1

0,9

Vejare-
al.

Fru Johanne Skovsted, Bøj-
strup, 7741 FrøRi.rt'.p.

Dyrlæge Svend Gaue Christen-
sen, Sulsted, civiling~niør
Henning Landbo, Holmeparken
44, Virum, lærer Arne Landbo,
Agervangen 13, 9000 .~ borg,
tandlæge Mogens Landbo, Bro-
gade 1, 170Q Thisted og

Ll.60c

1.100

2.500

4·100

2.500

tandlæge Mogens Landbo, Bro-
ga.de 1, 7700 Thisted. :281ø-
bet er fordelt med 1/4 til
hve:r.'. 10.000.

Viborg am"tskOIlLT:llUne, St. set.
Hansga.cie 9, S800 Viborg. o



Lb.nr.

18.

Matr.nr. Fredet Navn og adresse Erstatning
areal kr.
i ha

88 15~,Øsløs by og
sogn.

1,1 Gårdejer Nie18 Abildgaard
Nielsen, Øsløs, 7742 Vesløs. 600

Konsulent Verner Hansen, De jydske landbo- og husmands-
foreningers rådgivende udvalg vedrørende ekspropriati.on
m.v., Set. Clemens Torv 6, 8000 Århus C. .- 4·000

..- -""--

I alt: 418.000
:::::=-=--==:::::.::::.;:::==::::.=..::::::::=.-:::..."-:.== --=='

rentet med 871, p.a. fra den 26. febl1.lar 1975 til udbetalingen. Udgj~ftenle er

Samtlige e::cstatningermed undt,:te,elsea,f cI'kostnings-beløbe', er f:>:-

udroliet 11led3/4 af statskassen og 1/4 af Vibo~('gamiskoIT...1J1u-YlG.

Udskriftens rigtighed
bev.ræftes.

P}~Y7~
:J

J. Garde
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REG. NR. 4 6 9 2
UDSKRIFT

af

forhandlingsprotokollen for

Fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

År 1972, den 26. februar kl. 10 holdt fredningsnæv-

net for Viborg amts nordlige fredningskreds møde på tinghuset

i Vestervig. Til stede var den fungerende formand, :fhv. dommer

Aage Bech, Vestervig.

Der foretoges:

Fr. sag nr. 124/63 Fredning af arealer ved Skårup
Odde i Øsløs og Tømmerby sogne,
Vester Han-herred, Thisted og
Hanstholm kommuner; Viborg amt.

Formanden bemærkede; at den nedenfor anførte kendelse

i udkast havde været forelagt nævnets øvrige medlemmer, det

amtsvalgte medlem. vurrleringsformand H. Ovesen Nygaard, Kalle-

rup, og de kommunalvalgte medlemmer, suppleanten tømrermester

A. Chr. Pedersen, Tbisted, for Thisted kommune og aut. gas~ og

vandmester M. K. Svenningseh, Hanstholm; for Hanstholm kommune.

Det tidligere ordinære medlem fo~ Thisted kommurte;

gårdejer M. Sejersbø1, Tilsted, der under sagens behandling var

afgået ved døden, samt de tidligere sognevalgte medlemmer,

skyldrådsformand Karl Sørensen, Vesløs, for den tidligere Øsløs-

Vesløs-Arup kommune og gårdejer Ingvard Krogsgaard, Tømmerby

Mark, for den tidligere Tømmerby-Lild kommune havde deltaget i

sagens behandling.

Formanden bemærkede endvidere, at lodsejerne ved skri-

ve1se af 5. februar 1972 var underrettet om sted og tid for ken-

delsens afsigelse.

Herefter afsagdes sålydende

K e n d e 1 s e :

"



-2...

Ved skrivelse af 17. september 1963 har Danmarks Na-

turfredningsforening og det tidligere fredningsplanudvalg for

Hjørring og Thisted amter fremsat sålydende fredningsforslag:

Under henvisning til naturfredningslovens § l~ jfr.

§ 35, tillader "Danmarks Naturfredningsforening" sammen med

"Fredningsplanudvalget for Hjørring og Thisted amter" sig her-

ved for fredningsnævnet at indbringe spørgsmålet om fredning af

det på vedlagt e kortafsnit (1:20000) og tilhørende matrikelkort-

udsnit (l~loooo) viste areal beliggende øst for Skaarup by og

mellem Selbjærg og Bygholms Vejler.

Det pågældende område skyder sig som en halvø af tørt

og hedebevokset land ind mellem Limfjorden og de fredede Vejler

øst for Hannæs; det består af mager jord, af hvilken en del er

opdyrket, men som formodentlig ikke i længden vil forblive un-

der plov, medens andre dele er beplantede eller bærer vild plan-

tevækst. Den nordlige afgrænsning er i det væsentlige bestemt

af O koten i Vejlen, den sydlige grænse mod ,lTursbjærgh følger

nogenlunde markskellene. Området udgør en sluttet landskabelig

enhed, der vil have største værdi sammen med vejlerne som ud-

flugts mål for eendagsturister ikke mindst på baggrund af den

fremtidige turistvej, der vil passere umiddelbart syd for områ-

det.

Som nærmere motivering tjener iøvrigt følgende:

1. Med perspektiv i naturparkprojektet, der i denne landsdel om-

fatter et område udgående fra Hannæs i syd, over Skårupodde,

Bygholm Vejle, Selbjærg Vejle og Lundfjord til Bulbjærg,

hvorfra det strækker sig langs kysten mod øst og vest, samt

i den hensigt at forene Limfjordskysten og de fredede Vejler

til en afrundet helhed, bør området allerede nu i videst mu-

lig udstrækning under kontrol.
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2. Områdets utvivlsomme anvendelighed som naturvidenskabeligt

ekskursionsobjekt både henset til flora og fauna; en som-

merhusbebyggelse her ville være direkte modstridende de be-

stræbeiser, der er lagt for dagen for at beskytte de til-

stødende Vejleområders sjældne fugleliv.

For at bevare det i sagen omhandlede areal i dets enes tåen-

de naturtilstand og for at forhindre, at der her udvikler

sig en kompakt plantage, må der i det lange løb forudsættes

visse aktive indgreb; ~redningspåstanden vil derfor gå ud

på at:• l. yderligere opdyrkning, afvanding og beplantning ikke skal

være tilladt, men at græsning og fældning fremdeles skal til-

stedes; der bør åbnes mulighed for, at selvsået trævækst til

enhver tid kan fjernes ved fredrtingsnævnets foranstaltning

2. der skal gives offentligheden adgang ad alle eksisterende

veje og stier; motorkørsel bør være forbudt på områdetl

3. omkring det eksisterende lovlige sommerhus v.Anhøj tiihøren-

de sagfører Madsen,Fjerritslev,skal offentligheden, så længe

dette hus er i privat eje, indenfor et areal med en radius

på 25 meter, ikke tilstedes adgang. Det skal iøvrigt være

forbudt et opføre bygninger af nogen art eller anbringe mas-

ter, boder eller andre indretninger, der kan ødelægge natur-

indtrykket på stedet eller forringe områdets betydning for

almenheden.

Det forudsættes, at de to ulovligt etablerede sommerhuse,

det ene umiddelbart nord for den foreslåede fredningsgrænse,

det andet indenfor områdets nord-østlige del, samt en øst

for ejendommen "Bøns" etableret losseplads, fjernes ved

fredningsnævnets foranstaltning.

Det til fredning foreslåede område havde ialt en
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størrelse på ca. 93,1 ha og omfattede følgende matr. nr.e i

deres helhed:

l3~, l3~, 25~, 26~, 29n, 292; 64~ Øsløs by og sogn

samt dele af matr. nr.e:

2~, l2f, 12~, l3h; l4~, 25h, 26f, 27~, 28~, 28~, 28~, 28h, 29~,

29~, 30~, 3l~, 31~, 32~, 32&, 32f, 32y, 32~, 33~, 34~, 64g,

65~, 74, 75~, 76, 77~j 8l~ og 84~ Øsløs by og sogn

samt halve matr. nr.

l~, 2~, 3~, 4h, 5~, 6~, 6~, 6~, 7~ og ll~ Højstrup by, Tømmer-

by sogn.

:
-

Bekend~gørelse i henhold til naturfredningsloven;

lovbekendtgørelse nr. 194 at 16. Juni 1961 § 10. om det frem-

komne fredningsforslag har været indrykket i statstidende og i

Thisted amts Tidende for den 20. november 1963 og særtryk af

bekendtgørelsen blev få dage senere tilsendt lodsejerne med af-

leveringsittest.

Efter at nævnsformanden sammen med repræsentanter

for fredningsplanudvalget havde besigtiget området, blev sagen

udsat til fremskaffelse af matrikelskortkopi samt tingbogsat-

tester m.v.

Ved skrivelse af 28. januar 1964 modtog fredningsnæv-

net imidlertid en ansøgning fra landinspektør Jarl Mogensen,

Pandrup, om tilladelse til udstykning af og etablering af en

campingplads på en parcel af matr. nr. 9a Øsløs by og sogn,

tilhørende gårdejer Edv. Sørensen, Øsløs (den senere som nr. 1

betegnede lodsejer). Det blev under et åstedsmøde den 14. fe-

bruar 1964 oplyst, at parcellen, der udgjorde den nordligste

del af matr. nr. 9~, ville få en størrelse på ca. 8 ha. Par-

cellen agtedes solgt til bagermester Sigurd Olsen, Aabybro.

Parcellen grænsede mod syd direkte op til Øsløs Hedeplantage,
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:
-

der var undergivet fredskovspligt, og som er en privat ejet

plantage på over 20 ha, og parcellen lå herefter i sin hel-

hed indenfor skovbyggelinien. På mødet blev spørgsmålet om

dispensation fra den tidligere naturfredningslovs § 25, stk.

2 og § 22 udsat 3l.a. for at få indvarslet den tilsynsførende

skovrider. Nyt åstedsmøde blev derefter afholdt den 18. decem-

ber 1964, og til dette møde var såvel ansøgeren som grundeje-

ren og køberen af parcellen indvarslet sammen med den tilsyns-

førende skovrider, og fredningsplanudvalget for Hjørring og

Thisted amter. samt Danmarks Naturfredningsforening, der alle

var repræsenteret. Efter drøftelse af sagen, erklærede repræ-

sentanten for Danmarks Naturfredningsforening, magister Tyge

Christensen, at det måtte forventes, at foreningens forret-

ningsudvalg ville vedtage at rejse sag om udvidelse af det fo-

religgende fredningsforslag til bl~a. også at omfatte matr.

nr. 9~ Øsløs. Sagen blev derpå yderligere udsat.

Nævnet afholdt sig derefter afventende, idet nævnet

ind imellem blev orienteret om, at der dels foregik forhand-

linger mellem Danmarks Naturfredningsforening og den tekniske

medhjælper for fredningsplanudvalget, og dels forhandlinger med

Naturfredningsrådet og Dansk Ornitho10gisk forening vedrørende

spørgsmålet om rejsning af og grænserne for en udvidelse af

den foreliggende fredningspåstand, ligesom det oplystes, at

udarbejdelsen af forslaget nødvendiggjorde flere besigtigelser

af området.

Resultatet af disse forarbejder blev, at Danmarks

Naturfredningsforening ved skrivelse af 5. april 1966 rejste

fredningssag for et område mellem Limfjorden og Vejlerne omfat-

tende det område, for hvilket fredningssag allerede verserede.

Skrivelsen er sålydende:

,
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:

Som det er fredningsnævnet bekendt, påtænktes der al-

lerede i 1963 en fredningssag af større omfang end den, der

sluttelig blev rejst. Når det endte med, at det sydlige område

ikke medtoges, hang det dels sammen med, at der her ikke var

nogen akut fare for en ændring af tilstanden, og at frednings-

myndighederne på grund af plantagearealerne havde hånd i hanke

med, hvad der kunne ske på størstedelen af området. Dels skyld-

tes det,at der inden for fredningsplanudvalget, som i 1963 var

sagvolder sammen ~ed Danmarks Naturfredningsforening, var del-

te meninger med hensyn til en eventuel sommerhusbebyggelse i en

del af det sydlige o~råde. og at stillingen måtte være nsikker

inden for udvalget, så iænge dette endnu ikke havde påbegyndt

sit arbejde i kommunen.

I mellemtiden er der fremkommet planer om udstykning

flere steder i området, dels til sommerhusbebyggelse, dels til

en campingplads med tilhørende helårsbeboelse, og dels til

jagt. Disse planer gør det nødvendigt inden for længe at finde

en afgørelse med hensyn til områdets fremtid.

Samtidig har planudvalget påbegyndt sit arbejde i

kommunen. Der har inden for kommunalbestyrelsen vist sig ønsker

om meget vidtgående udstykninger til sommerhusbebyggelse m.v.

Planudvalget, som blandt sine medlemmer tæller en repræsentant

for kommunen, kan ikke gå ind i en fredningssag, der for udval-

get betyder endelig stillingtagen til de spørgsmål, hvorom der

forhandles med kommunen, og den supplerende fredningssag ind-

bringes derfor af Danmarks Naturfredningsforening alene.

Den nye sag, hvis arealmæssige omfang er vist på med-

følgende kort, omfatter dels et mindre areal, hvor den nuværen-

de tilstand helst ses bevaret i store træk, og for hvilket der

derfor foreslås samme fredningsbestemmelser som formuleret i

,
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rejsningsskrivelsen af 1963, dels omfatter den nogle arealer,

som i sig selv kunne synes at frembyde ringe interesse, og hvor

der også kun foreslås mere lempelige fredningsbestemmelser. For

de sidste arealers vedkommende har fredningssagen sin væsent-

ligste begrundelse i områdets ganske særlige beliggenhed:

Bygholmsvejle, som er fredet og udlagt som reservat

på grund af sit rige fugleliv, adskilles fra Østløs by ved et

bakketerræn af mager jord, der for størstedelen har været lyng-

bevokset indtil nyere tid. Omkring Tursbjerg er der sammenhæn-

gende landbrugsa~ealer. På resten af bakketerrænet er der sket, en spredt og uorganiseret tilplantning af betydelige dele; ind

mellem plantningerne er der agre, og de tilbageværende lyng-

arealer dækkes mere og mere af selvsået trævækst. Landbruget

har næppe megen fremtid her. Derimod er området velegnet for

beplantning, og den stærke udparcellering med stadigt skifte

mellem beplantede og ubeplantede arealer gør, at også sommer-

husbebyggelse kan være fristende, såfremt en ejer kan opnå den

byggetilladelse fra fredningsnævnet, som er en forudsætning

ifølge naturfredningslovens § 25. De åbne landbrugsarealer fore-

kommer umiddelbart mindre egnede til sommerhusbebyggelse. Men

beliggenheden mellem plantagearealerne og det fredede reservat

gar, at udstykning også her kan komme på tale, som et nylig

fremkommet projekt har vist.

En sådan bebyggelse med sommerhuse vil være yderst

uheldig af hensyn til reservatet~ specielt fordi den vil komme

til at ligge nær ved Glombæk, som er en af reservatets mest vær-

difulde dele. Vejlerne er et af de reservater, der på grund af

deres særlige videnskabelige værdi administreres af naturfred-

ningsrådet. Som i andre tilfælde, hvor et område er fredet med

det formål at hindre forstyrrelse af et sjældent dyre- eller
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,

planteliv, gælder det også her, at det særligt værdifulde

areal må beskyttes ved, at man nærmest omkring det undgår

anden bebyggelse end sådan, der står i forbindelse med områ-

dets landbrugs- og skovbrugsmæssige udnyttelse. Man har sagt

til fordel for udstykningsplanerne, at reservatet er vel be-

skyttet mod uønskede besøg. Det er rigtigt, at uvedkommende i

øjeblikket holdes ganske effektivt borte som følge af, at re-

servatets ejere har en nidkær opsynsmand til at vogte området.

Ejernes ønsker og opsynsmandens nidkærhed kan imidlertid skif-

te, og når først der ligger en sommerhusbebyggelse, er det for

sent at søge reservatet beskyttet ved fredning.

Uden for landbrugsarealerne taler også andet end

hensynet til reservatet mod bebyggelse med sommerhuse. Holm-

kær Tange længst mod syd ligger så lavt, at den alene af den

grund er uegnet for byggeri, og det samme gælder en bred stri-

be af fladt, tidligere havdækket land mellem reservatet og bak-

keterrænet. På det hojere liggende land har amtsvejvæsenet er-

klæret at ville gå imod en bebyggelse nærmere end 500 m fra

den nye amtsvej, der passerer området i øst-vestlig retning

lidt syd for den gamle sogueve.i. Amt sveJVd;)SAnet..s stilling har

sin årsag i, at en sådan bebyggelse vil fore til, at børn på

vej mellem husene og stranden eller Holmkær vi 1. pClAR<='.L o funi-f'l_

vejen spredt over hele strækningen. Hertil kommer den ind-

skrænkning i byggefriheden, som naturfredningslovens § 25 med-

fører på de delvis beplantede arealer. Denne paragraf beskyt-

ter bl.a. den lille hedesø, der ligger i plantagen længst mod

syd, og som uanset sporene af tidligere tørvegravning er et

smukt og karakteristisk træk i landskabet.

Det må bero på en afvejning af mange hensyn, hvor

langt mod vest man bor hindre bebyggelse under henvisning til

,
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o 25 og til reservatets beskyttelse. Fra Danmarks Naturfrednings-

forenings side har vi ment at vise rimeligt hensyn til sommer~

husinteresserne ved forslag om en grænse omtrent nord-syd midt

hen ad bakkeryggen. Herved vil man formentlig yde reservatet til-

strækkelig beskyttelse og vil tilvejebringe et smukt sammenhæn-

gende friluftsområde langs dets vestgrænse, og på den anden side

vil man lade muligheden åben for et meget stort sommerhusområde

i bakketerrænets vestlige del, nærmere 0stløs, hvor beboerne

skal handle, nærmere den bedste badestrand, som ligger i nærhe-

den af landsbyen, og således beliggende i forhold til amtsvej en,

at den kryds ende trafik nogenlunde lader sig samle.

Det har været genstand for diskussion, om det område,

ror hvilket der rejstes fredningssag i 1963, støder direkte op

til grænsenfur reservatfredningen. Vi håber, at fredningsnævnet

vil kunne tilvejebringe fornøden klarhed på dette punkt. Skulle

det vise sig~ at der ligger en strimmel våde arealer mellem de

to grænser, ønsker vi denne strimmel medtaget under den supple-

rende fredningssag og, ligesom arealet omkring hedesøen, fredet

under de i 1963 foreslåede bestemmelser.

Til støtte for fredningsforslaget vedlægger vi en er-

klæring fra vort naturvidenskabelige udvalg bilagt med udtalel-

ser fra udvalgets jyske ornitholog. cand. mag. E. Torp Pedersen,

fra stud. scient. Poul Hald Mortensen, der specielt har studeret

fuglelivet på Holmkær, og fra Vildtbiologisk Station.

For hele det af fredningsforslaget omfattede område fo-

reslås følgende bestemmelser:

Arealerne må ikke benyttes til campering og ikke til

bebyggelse af nogen art ud over, hvad der er nødvendigt i for-

bindelse med deres landbrugs- og skovbrugsmæssige udnyttelse el-

ler med den erhvervs- eller fredningsmæssige drift af'reservatet.

,
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Antallet af jagtberettigede må ikke øges i forbindelse

med udstykning eller ved udstedelse af korttidsjagtko~to

For det mindre areal, der er markeret med blå fa~e

på kortet, foreslås herudover de samme bestemmelser, som er fo-

reslået for de nordligere liggende arealer under den tidligere

rejste fredningssag.

Påtaleret tillægges fredningsnævnet og Danmarks Natur-

~redningsforening.

Det blev i skrivelsen sluttelig bemærket, at matrikuls-

~ort over området ville blive fremsendt senere •

Efter at der var hengået en tid, uden nævnet havde mod-

taget det lovede kortmateriale, afholdt fredningsnævnet den 8.

december 1967 et møde med rekvirenterne, i den hensigt at give

rekvirenterne lejlighed til nærmere at præcisere, hvilke områder

der blev foreslået medtaget under fredningspåstanden, hvorefter

~ævnet og rekvirenterne foretog en besigtigelse, dels af de area-

ler, der var omfattet af den foreløbige fredningspåstand, dels af

de op til disse stødende områder.

Det blev på mødet aftalt, at rekvirenten Danmarks Na-

turfredningsforening, inden nævnet foretog sig videre, skulle ud-

arbejde den endelige fredningspåstand, indeholdende forslag til

fredningsservitut.

Ved skrivelse af 31. januar 1968 modtog nævnet herefter

Haturfredningsforeningens fredningspåstand med dertil hørende

kortmateriale.

Fredningspåstanden for området mellem Øsløs og Byg-

nolmsvejle er sålydende:

Bebyggelse skal ikke være tilladt bortset fra nødven-

dige tilbygninger til allerede eksisterende landbrugsejendomme.

Opstilling af boder, skure, master, transformatorsta-

•
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tioner eller andre skæmmende indretninger må ikke finde sted.

Beplantning med busk- og trævegetation uden for de nu

eksisterende skovområder skal ikke være tilladt.

De påtaleberettigede skal kunne foretage foranstalt-

ninger til fjernelse af selvsået trævækst,

Motorbaner må ikke anlægges i området.

Arealerne må ikke benyttes til henkastning af affald,

herunder bilophugningspladser.

Arealerne må ikke benyttes til camping.

Sø- og mosearealerne må ikke afvandes.

Ærtdring af terrænformerne må ikke foretages.

Eksisterende grusgravning kan fortsætte ligesom tørve~

gravning skal være tilladt.

Med de påtaleberettigedes godkendelse kan nye grusgrave

åbnes, hvis dette kan ske uden væsentlig landskabelig gene.

Foreningen forbeholder sig ~et til ændring af f~ednings-

påstanden under sagens behandling for nævnet.

Påtaleret tillægges Fredningsnævnet for Thisted amts-

rådskreds, Naturfredningsrådet, Fredningsplanudvalget og Dan-

marks Naturfredningsforening.

Det til fredning foreslåede udvidede område havde ialt

en størrelse på ca. 575,2 ha og omfattede foreløbig følgende

,

matr. nr.e:

Zsløs bX og sognL

matr. nr. 9~, 18h, 4~, 4h, 5h, 5~, 5i, 6~, 6h, 6f, 6g, 7g, 7h,

7~, 7f, 50, 43, 92~, 8~, lod, 64b, 65b, 48b, 55~, 60, 61, 20.:2"

37,S, 36E, 21b, 22g, 62b, 51d, 17f:."39b, 42b, 46b, 52.:2"67b, 69b,

73.:!?,91.:2"53.:2"57.:2"17d, 19~, 592" 41, l~, lf, 19, Ih, 40b, 47a,

68d, 63b, 72d, 58, J,S, 7l,S, 8J.s.,45b, 21g, 54b, J8l?" 66d, 56~, L~4,
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l5.e:,20g, 20,i, 20.§:.2.,20.&, 20,9" 20~, 20~, 85c, l6~, 84h, l6!,

l6!!, 24i, l3.s.,ll.s.,II!!!,ll,E.,122, 23~, l5.s.,23d, 111, 74, 68.s.,

23,h, l2f, l~a. 25.s.,21E' 2512, 26b, 121, 25~. 2512, 14,2.,142" l4i,
-'~. -

l6.s.,l4~, 32,9;, 11.9.,32.~~,26f., 32f, 32~, 32~, 32,::,26~, l3!,!;,l3ls"

3o~., 3l.~~,14f, 33.c.'.,IlE, 27.s;., 64d, 652., 64.s.,34,2, 84.2, 812" 28,g"

?5.1, 28~, 32:y:, 28h, 28e, llf, 29.El'29E" 29!!" 291, 290', 77~, 76,

23.!,.,3112, 12,2, 32.2., 26e, l3i, l4~., l5,f, lIg, 32.6:., 3lE.,, 22" 32,2,

34a.

fi.,øjstrupby"" ~~rby s2...~:
l'1atr.nr. 58 4e, 4l?;, l~: 2~, 3~., 6e' 6da, 6!s" 7!l' 11,&, lO,!!,II!.-' -''l De samlede om:!'åder,der foreslås fredet udgør herefter

ialt ca. 668,3 ha.

Ef'ter at de fornødne tingbogsattester var fretnskaffet

blev bekendtgørelse i henhold til naturfredningsloven, lovbe-
,"

kendtgøreise nr. 194 af 16. juni 1961, § lo om det nu fremkomne

udvidede fredningsforslag omfattende det tidligere foreslåede

fredede område indrykket i Statstidende og Thisted amtstidende

for den 29. marts 1968 og samtidig bekendtgjort i Fjerritslev

Avis, idet bekendtgørelserne tillige indeholdt indvarsling til

lodsejermøde den 29. april 1968 i Øsløs forsamlingshus kl. 9

samt tilkendegivelse af, at besigtigelse af arealerne ville fin-

de sted samme dag og den følgende dag.

Lodsejerne og samtlige panthavere fik derefter ved næV-
vets skrivelse af 28~ marts 1968 med afleveringsattest tilsendt

et særtryk af bekendtgørelsen samtidig med, at de blev indvars-

let tillodsejermøde og besigtigelse de ommeldte dage.

Til mødet og besigtigelsen blev derhos indvarslet såvel

rekvirenterne og Naturfredningsrådet som Thisted amtsråd og de

pågældende sogneråd for 0sløs-Vesløs-Arup kommune og Tømmerby-

Lild kommune"
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På lodsejermødet den 29. april 1968 va~ der mødt

reprE3sentanter for rekvirenterne, for Naturfredningsrådet, for

Thisted amtsråd og for amtets vejvæsen, medens ingen gav møde

for Vildtnævnet og for Tømmerby-Lild kommune, der også var til-

vars~et.

Nævnet har til brug under sagen udarbejdet en for-

tegneise over alle lodsejerhe og panthavere i området. Forteg-

nelsen over lodsejerne er i hovedtrækkene udarbejdet med numme-

rering begyndende fra syd mod nord.

•
Samtlige lodsejere var mødt med undtagelse af lods-

b a bejerne nr. 4-, lo, 12, 13, 14, 19, 22-, 22-, 23, 27, 38, 40, 48,
55, 59t 61, 64, 65, 69, 69~, 70 og 71, hvorved bemærkes, at de

~odsejerne nr. 12, 14, 22~. 22~, 23. 27 og 71 tilhørende arealer

under sagens behandling er solgt til købere, der i forvejen er

ejere af parceller indenfor det til fredning foreslåede område.

Ingen af de indvarslede panthavere med undtagelse

af vicedirektør Abel Nielsen for Han-Herreds Sparekasse og fhv.

gårdejer Peder Bliksted, Vesløs, var mødt. Sidstnævnte tog for-r behold om ret til at få udbetalt den erstatning, der eventuelt

til::om ejeren af matr. nr. lod Øsløs, lodsejer nr. 8.

Nævnsformanden redegjorde for nævnets sammensætning

og ~or reglerne om behandling af fredningssager, idet han i store

træk omtalte sagens tidligere forløb.

For Danmarks Naturfredningsforening redegjorde

forstkandidot Jesper Refn for formålet med fredningen, idet han

nærnere motiverede fredningspåstanden, ligesom han på et kort

påviste grænserne for det område, der foreslås fredet og i for-

bindelse hermed gennemgik servitutforslaget.

For fredningsp~anudvalget omtalte dettes tekniske

DcillLj~lper, landinspektør E. Boe, Hjørring, de tanker som plan-
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lægningsmyndighederne havde gjort sig om et naturparkområde,

strækkende sig fra de fredede områder ved Bulbjerg i nord og

syd ned gennem Han-herred omfattende arealerne ved Lund Fjord,

Se1bjærg- og Bygho1msvej1erne og de her foreslåede fredede om-

råder med en naturlig sydgrænse mod Limfjorden. Landinspektør

Boe gjorde iøvrigt opmærksom på, at fredningsplanudvalget alene

var oedrekvirent for så vidt angik den nordlige del af området,

idet planudvalget endnu ikke var færdige med forha~d1ingerne med

, I

0s1øs-Ves1øs-Arup sogneråd om en samlet p1an1ægnihg for kommunen.

For Naturfredningsrådet anbefalede dr. phi1i Knud Pa-

ludan~ at frectningspåstariden i sin helhed blev taget til følge,

idet han nærmere motiverede anbefalingen og herunder omtalte om-

rådets store landskabelige skønhed samt det forhold, at området

grænsede direkte op til det videnskabelige reservat i Han-herred,

der havde en størrelse på ca. 6.000 ha, og var af en så usædvan-

lig stor værdi, at dets lige vanskeligt kart findes i det nordlige

Europa.

Dr. Pa1udan bemærkede i denne forbindelse, at der på

I foranledning af Naturfredningsrådet og Dansk ornithologisk Fore-

ning var opnået en overenskomst med Bygho1ms-Vej1e-ejerne om be-

vare1sen af den naturlige tilstand af området samt om dettes be-

nytteise m.v., således at deklaration herom under 1. marts 1968

var tinglyst på arealerne. Det videnskabelige reservat var iøv-

rigt oprettet af statsministeriet ved bekendtgørelse nr. 184 af

28. april 1960 i medfør af § 14 i reservatloven, lov nr. 94 af

7. april 1936.

Lodsejerne havde herefter lejlighed til at udtale sig.

Herunder rettede flere af lodsejerne spørgsmål om for-

skellige forhold, derunder især spørgsmål om, hvorvidt det var

meningen at gøre det til fredning foreslåede område til et vildt-
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reservat, om adgangsforholdene til og benyttelsen af arealerne,

samt af renligholdelse af disse, såfremt der blev givet adgang

til arealerne for almenheden.

Enkelte lodsejere protesterede mod fredningen, idet de

fandt, at erfaringen viste, at tilstanden på fredede områder hur-

tigt blev forringet, hvis landmændene blev hindret i den fri ud-

nyttelse af deres ejendomme og bemærkede. at der ville blive

fremsat krav om store erstatninger, hvis sagen blev genne~ført.

Andre lodsejere rettede forespørgsler om, hvorvidt der skete ind-

skrænkninger i retten til udøvelse af jagt. I denne ~orbirtdelse

forespurgte lodsejer nri l - gårdejer Arne Sørensen, om der ikke

var Qulighed for at trække Holmtangen - hele arealet syd for den

ny Bygholmsvejle-vej - ud af fredningen og foreslog, at der, så.

fremt dette ikke var muligt, blev etableret jagtforbud for dette

område. Lodsejer nr. 11 - gårdejer Ove Hansen - tilsluttede sig

dette forslag, idet han gik ind for, at jagt på Holmtangen i hvert

fald blev forbudt en del af året. Andre lodsejere udtalte sig imod

jagtforbud, idet de mente, at rævebestanden i så fald blev for

stor.

,

Forstkandidat Refn og landinspektør E. Boe besvarede på

rckvirenternes vegne de rettede forespørgsler, idet de især beto-

nede, at det ikke var meningen at gøre området til en park, men

at der skulle være adgang for lodsejerne til at benytte arealer-

ne som hidtil. Det var iøvrigt ikke hensigten at forhindre en na-

turlig udøvelse af jagt på arealerne for lodsejerne.

Nævnsformanden oplyste, at der på begæring kunne udfær-

diges et ordensreglement for områder med offentlig adgang, såle-

des at lodsejerne, hvis der skete overtrædelser heraf, kunne an-

melde disse til politiet.

Efter at der ikke var flere lodsejere, der ønskede ordet,
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:

blev selve mødet sluttet, hvore~ter der ~oretoges besigtigelse

af det til ~redning ~oreslåede område.

Besigtigelsen, hvortil lodsejerne var indvarslet grup-

pevis til at give møde ~orskellige steder i området, påbegyndtes

kl. 11 ved arealerne i Højstrup. Alle lodsejerne var mødt eller

repræsenteret. Det blev her konstateret, at der på matr. nr. II!

Højstrup var op~ørt en jagthytte, der efter det oplyste var byg-

get e~ter rejsningen a~ den ~ørste fr&dningssag. Rekvirenterne be-

g~rede hytten ~jernet og tilstanden retableret.

Lodsejer nr. 82, gårdejer Jens Mølbæk Krogsgaard,

matr. nr. 6~ Højstrup, bemærkede; at han fortsat ønskede at plø-

je jorden og ti1så den med nyt græs eller korn, hvad rekvirenter-

ne ikke ville udtale sig imod~

Lodsejer nr. 76, gårdejer Jens Erling Koldsgaard, matr.

nr. 5~ Højstrup, der havde påbegyndt at plante læhegn på østsi-

den af vejen til erstatning af et ældre hegn, forespurgte om han

måtte fuld~øre dette arbejde, ligesom han ønskede tilladelse til

at foretage regulering a~ nogle afvandingsgrø~ter, således at dis-

se ~ndrede retning og ~ik et mere naturligt fald, samt tilladelse

til at opdYrke en lille rest a~ arealet, der nu henlå i lyng.

Rekvirenterne gik ind for, at der meddeltes lodsejeren

tilladelser hertil.

På ~orespørgsel fra ~lere lodsejere blev det oplyst,

at der intet var til hinder ~or, at der måtte opføres læskure til

kreaturer.

,

Besigtigelsen blev herefter fortsat kl. 14 med mødested

på den ny Bygholmsvejle-vej, idet der foretoges besigtigelse af

dede sydligste arealer i området. De tilvarslede lodsejere var

mødt.
Lodsejer nr. 17, gårdejer Niels Chr. Pedersen Thorning,
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matr. nr. l! m.fl. Øsløs, anmodede om tilladelse til at foretage

opdyrkning af et areal af lE, idet han påviste arealet, der var

en strimmel jord parallelt med ren ny vej. Tilladelse blev med-

delt.

Iøvrigt blev det oplyst, at der i forbindelse med eta-

bieringen af den ny vej var foretaget ekspropriationer, og at

der i forbindelse hermed havde fundet mageskifter sted, således

at de for nævnet foreliggende oplysninger om ejerforhold ikke

allo var korrekte.

Lodsejer nr. 20, murermester Henry Larsen, matr. nr.

72~ Øsløs bemærkede, at han gerne ville bevare den på arealet væ-

rende dam og eventuelt ønskede at plante lav bevoksning ved den-

ne.

Besigtigel~en blev herefter fortsat kl. 15.30 med møde-

sted ved skellet mellem matr. nr. 9~ og 1b~ på den gamle biv~j

fra Øsløs til Bygholmsvejle. Mødt var lodsejerne nr. l, 3, 7, 9,
11, 17, 21, 29. 30 og 33i

Lodsejer nr. 29, gårdejer Søren Chr. Sørensen, matr. nr.

ee
9g, påviste, hvor han ønskede at etablere ørreddamme, ligesom han

bem~rkede, at det ville blive nødvendigt at få ti1ladelse til at

opfare et foderhus til dambruget. Han ønskede endvidere ret til

at bevare en eksisterende bigård.

For lodsejer nr. 42, overlæge Alf Mørkbak, påviste skov-

rider Green, Hedeselskabet, det areal af matr. nr. l6f, som var

forberedt beplantet. Han anmodede om, at ejeren fik lov til at

gennemføre beplantningen med blandede trævækster, idet ejeren så

til gengæld ville holde og pleje den ved siden af arealet værende

hede.
Ingen af de mødte havde bemærkninger til, at det omhand-

lede areal blev beplantet som planlagt.
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Besigtigelsen blev herefter udsat og fortsat den føl-

gende dag, den 30. april 1968 kl. 9 med mødested ved matr. nr.

l2g Øsløs. Mødt var lodsejerne nr. 11, 34, 36, 37, 38, 39, 41,

42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54 og 56.

Lodsejer nr. 38, arbejdsmand Chr. Jensen, blev fore-

holdt, at de på hans areal matr. nr. 20~ eksisterende huse, 1

g~mmel iskagebod og et redskabsskur formentlig ville blive kræ-

vet fjernet. Han oplyste herom, at han ikke var færdig med ind-

retningen af huset - en tidligere iskiosk, og at han agtede at

bruge det som arbejdsskur, når han arbejder på arealet, der er

skovbevokset. Huset kan ikke ses fra vejen, og han protesterede

mod, at huset kræves fjernet.

Lodsejer nr. 49, fru Kirstine Holm, matr. nr. 25E,

26E, fik tilladelse til at fjerne et øst for gården og vejen ek-

sisterende læhegn.

Lodsejer nr. 47,gårdejer Anders Sørensen Christensen,

matr. nr. l2f, l3~, påviste ruinerne af bygningen til en gammel

landejendom på l2f og et forfaldent redskabsskur, opført af mur-

sten, beliggende på samme parcel. Det blev oplyst, at redskabshu-

set aldrig havde været benyttet til beboelse, og det blev konsta-

teret, at der af landbrugsbygningerne kun var nogle murbrokker

og dele af fundamentet tilbage.

Besigtigelsen blev herefter fortsat kl. 10.30 med møde-

sted på matr. nr. 29Q Øsløs.

Mødt var lodsejerne nr. 45, 48, 53, 54, 56, 57, 58,

61, 63, 66, 68, 72, 73 og 74.

Lodsejer nr~ 5~, gårdejer Viggo Højbak, der forespurg-

te, om han måtte grave et vandhul til andejagt på matr. nr. 3o~

og 31a, blev gjort opmærksom på, at dette spørgsmål ville blive

~fgjort ved kendelse i sagen.
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Lodsejer nr. 61, fru Johanne Mortensen, der var mødt

ved ægtefællen, tømrermester Lars Mortensen, blev p& forespørg-

sel underrettet om, at det ved kendelsen ville blive udelukket

at opføre et sommerhus på arealet matr. nr. 8l~E, 8lb.

Lodsejer nr. 72, gårdejer Erling Aage Kloster, på hvis

areal matr. nr. Jl~, et træhus var under opførelse, protesterede

mod, at dette krævedes fjernet, idet han bemærkede, at han ville

anvende huset som fårehus. Det blev konstateret, at huset var

fundamenteret på betonblokke, og at det var forsynet med vinduer.

Døren, husets eneste adgangsvej, var kun ca. t m bred. Det bebyg-

gede areal udgjorde ca. l5~.

Det blev derhos konsteteret, at der på matr~ nro 32~

tilhørende lodsejer nr. 54, gårdejer Erik Lucassen, forefandtes

et træsommerhus formentlig opført i 1960/61.

Besigtigelsen blev herefter afsluttet kl. l5ftJo med

mødested ved matr. nr. 291, hvor lodsejerne nr. 5J, 6J og 68 var

mødt.

:
Det blev herunder vedtaget, at den vestlige grænse for

det fredede område ved matr. nr. l6~ tilhørende 1~~~~~~~~~~-2~'
boelsmand Niels Chr. Sunesen, skulle drages langs et levende

hegn i parcellens vestlige siden

Besigtigelsen blev herefter sluttet og sagen udsat til

fremskaffelse af luftfotografier, hvorhos fredningsplanudvalget

blev opfordret til at fremkomme med et forslag om ad hvilke veje

og stier, der ønskes adgang for offentligheden.

Fredningsnævnet afholdt herefter den ll. november 1969

et internt møde på Fjerritslev kro sammen med repræsentanter for

rekvirenterne.

På mødet drøftede man dels retningslinierne Tor stør-

relsen af de erstatninger, der ville være at tilbyde locsejere,
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såfremt sagen blev gennemført, dels forskellige spørgsmål bl.a.

om rekvirenternes stilling til de i området beliggende, for stør-

stedelens vedkommende uden fornøden dispensation hertil, opførte

jagthytter, sommerhuse m.v.

Desuden drøftede man grænserne for det område, der blev

foreslået fredeta

Mødet blev herefter udsat for, at der gennem nævnets

tekniske medhjælper, landinspektør P. Boe, Thisted, kunne udar-

bejdes nyt arbejdskort, hvorpå dels de gamle dels de nye grænser

for fredningsforslagene blev indtegnet, ligesom de lovbestemte

fredningslinier ved gravhøje, skov-, vej- og strandfredningsbyg-

gelinier skulle indarbejdes på kortet" Af hensyn til etablerin-

gen af den ny amtslandevej fra Øsløs til Bygholms Vejle måtte det

derhos påregnes, at der var sket ændringer i matrikulering og

ejerforhold, hvorfor der tillige måtte fremskaffes oplysninger

herom.

:
Efter at det fornødne kortmateriale samt nye tingbogs-

attester m.v. var fremskaffet, afholdt fredningsnævnet i dagene

den 15., 18. og 19. marts 1971 møder på Vesløs kro.

Til disse møder var rekvirenterne, fredningsplanudval-

get for Viborg amt, Danmarks Naturfredningsforening og det tid-

ligere fredningsplanudvalget for Hjørring og Thisted amter samt

Thisted kommune repræsenteret, medens Naturfredningsrådet, Viborg

amtskommune samt byudviklingsudvalget for Thisted-Hanstholm egnen,

der var indvarslet, ikke fandtes mødt.

Naturfredningsrådet har ved skrivelse af 9. marts 1971

stærkt anbefalet fredningen.

Til stede var endvidere nævnets tekniske medhjælper,

landinspektør P. Boe, Thisted, ligesom Vildtbiologisk Station ved

møde~den 18. marts var repræsenteret af mag. scient. J. Fog, Kalø,
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med hensyn til drøftelser om udformningen af en eventuel servi-

tutbestemmeise om indskrænkninger i udøvelsen af jagt.

Samtlige lodsejere var tilvarslet ved rekommanderede

breve, afsendt den 25. februar, 2. og 4. marts 1971.

Lodsejerne var tilvarslet med passende tidsintervaller

til møderne de nævnte dage, og nævnet foretog særskilt forhand-

ling med hver enkelt lodsejer og søgte herunder at opnå forlig

med disse om erstatningsbeløb, såfremt sagen blev gennemført.

Da ikke alle lodsejere havde givet møde eller ladet sig

repræsentere, afholdt nævnet med deltagelse af de ovennævnte re-

præsentanter for rekvirenterne m.fl. et supplerende møde på Ves-

løs kro, den 2). april 1971; hVor man om formiddagen fdretog yder-

ligere besigtigelse og forhandling med lodsejerne nr. 29; )8, 52,

54 og 58, medens nævnet um eftermiddagen forhandlede med lods~

ejerne nr. l), 15, 49, 62, 72 og 81.

Over resultatet af forhandlingerne blev der udarbejdet

en samlet beskrivelse, idet hver enkelt lodsejer havde adgang til

at udtale sig og nedlægge påstand i sagen.

: Lodsejer nr. l, gårdejer Arne Sørensen, Øsløs - matr. nr. 9~ Øs-

løs by og sogn - fredet areal )1,1 ha heraf fredning indenfor

skovbyggelinie 1),8 ha, indenfor højbyggelinie 0,7 ha, indenfor

strandbyggelinie 10,2 ha, og indenfor vejbyggelinie 0,2 ha. Fred-

skovspligt på en del af 9~ (Øsløs Hedeplantage) 6,1 ha.

Lodsejeren protesterede imod fredningen og nedlagde på-

stand om en erstatning på 5.000 kr. pr. ha for de nordlige area-

ler (hedearealer) og ).000 kr. pr. ha for de sydlige arealer (in-

denfor strandbyggelinien). Gør gældende, at have plantet omkring

).000 træer på det sted, hvor campingplads tidligere blev ham næg-

tet. Gør videre gældende, at han ved Bygholm-Vejle-vejen har gra-

vet andedam, som skulle udlejes til Lands Jagtforeningen, og at
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dette kun kan ske ved dagjagtkort, hvilket er stridende med ser-

vitutforslaget.

Forlig blev forgæves forsøgt.

&odsejer nr. 2 og 2a (tidligere nr. 39) - skovrider Knud Hansenj

Mangehøje-plantage, Naur pr. 7500 Holstebro - matr. nr. l8h og

4/5 af 2o~ Øsløs by og sogn. (1/5 af 20~ ejes af dennes søn

Poul Hansen, l li' ! ~)liil Hl e J Gæ 111 i I - fredet areal 15,2 ha

(5,9 + 9,3), heraf indenfor strandbyggelinie 1,6 ha, fredskovs-

pligt på 20~ (Bisgaard Plantage) 9,3 ha.

Skovrideren protesterer mod den foreslåede stiføring

på 20af med offentlig adgang, specielt med henblik på den trafik

til skovlodden, han vil få fra den nærliggende campingplads~ Gør

specielt gældende, at der er en andedam ved stien, og at han risi-

kerer at få ødelagt dyrelivet her af publikum fra campingpladsen.

Erklærer på forespørgsel at ville tage imod erstat-

ningstilbud på lige fod med de andre lodsejere.

Lodsejer nr. 3, gårdejer Anton P. Koldsgård, Canada - matr. nr.

4g, 4h, Si, 6a (2 lodder), 6h, 6f, 6g, 7g (2 lodder), 7h, 7~ og

7f Øsløs by og sogn.- fredet areal 55,1 ha, heraf fredning inden-

for skovbyggelinie 3,2 ha, indenfor strandbyggelinie 5,7 ha og

indenfor vejbyggelinie 4,1 ha, fredskov 7,1 ha (matr. nr. 6g, 7f).

Høj nr. 1107-45 tidligere frigivet - ønskes fredet i henhold til

§ 48, højen ligger dels på 6~, dels på 5~ (lodsejer nr. 30).

For lodsejeren mødte advokat M. A. Madsen, Fjerritslev,

der protesterede principalt mod fredningen. Gjorde gældende, at

fredningsforslaget bl.a. indebærer offentlig stiadkomst på om-

kring 250 m og videre, med henblik på servitutforslagets jagtbe-

stemmelse, at korttidsjagtlejen er en væsentlig indtægt. Lodseje-

ren stillede derefter krav om erstatning på 3.000 kr. pr. ha +

ekstra (udefineret) erstatning pr. m sti.



,

~23-
Forlig blev ~orgæves ~orsøgt.

12dseier nr. 4, gårdejer Edmund Koldborg Pedersen, Øsløs og me-

kaniker Egon Koldborg Pedersen, Grønlandsvej 14, 7700 Thisted

- matr. nr. 50 Øsløs by og sogn - ~redet areal 2,0 ha, heraf in-

denfor strandbyggelinie 1.8 ha.

Lodsejerne protesterede mod fredningenj og blev på fo-

respørgsel gjort bekendt med, at der ikke kunne forventes givet

tilladelse til korttids jagtleje.

Lodsejerne protesterede især mod jagtbestemmelsen og

overlod erstatningskravet til nævnets a~gøre1se.

Forlig blev ~orgæves ~orsøgt.

Lodsejer nr. 5, Thisted kommune - matr. nr. 43 Øsløs by og sogn -

fredet areal 1,6 ha, deraf indenfor strandbyggelinie 0,7 ha.

Kommunens repræsentant ~rafa1dt erstatning i anledning

af fredningen.

:
Lodsejer nr. 6, gårdejer Børge Nielsen, Vesløs - matr. nr. 92~

Øsløs by og sogn (2 lodder) - ~redet areal 2,6 ha - udyrket, her-

af indenfor strandbyggelinie 0,6 ha.

Lodsejeren blev a~ nævnet gjort bekendt med ~rednings-

servituttens indhold, og erklærede på forespørgsel at ville kræve

samme erstatning som andre ejere af tilsvarende arealer.

12dse.ier nr. 1, gårdejer Peter Bundgård, Øsløs - matr. nr. 8~

Øsløs by og sogn (2 lodder) - fredet areal 19,2 ha, hera~ inden-

for strandbyggelinie 0,9 ha, indenfor 300 m fra skov 0,6 ha og in-

denfor vejbyggelinie 3,3 ha.

Lodsejeren erklærede, at hans areal på Holmkjær var u-
dyrket, og at arealet ved Bygholm-Vejle-vejen var beplantet med

skov. (Fredskov - Øsløs Hedeplantage 3,5 ha). Blev gjort bekendt

med fredningsservituttens indhold og erklærede på ~orespørgse1 at
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,

ville stille et erstatningskrav på 3.500 kr. pr. ha.

Forlig blev forgæves forsøgt.

Lodsejer nr. 8, gårdejer Jens Chr. Gade Christensen, Vesløs Mark

- matr. nr. 102 Øsløs by og sogn - fredet areal 6,6 ha, heraf

indenfor strandbyggelinien 0,7 ha.

Lodsejeren protesterede mod fredning og stillede et

samlet erstatningskrav på 30.000 kr. for hele hans af frednings-

forslaget omfattede areal.

Forlig blev forgæves forsøgt.

Panthaveren, fhv. gårdejer Peder Bliksted, Vesløs,

har forbeholdt sig ret til at få erstatningen udbetalt som afdrag

på pantegæld.

"

~odsejer nr. 9, fhv. husmand Sune Chr. Sunesen, Øsløs - matr.

~r. 64~ Øsløs by og sogn - fredet areal 1,5 ha, heraf indenfor

strandbyggelinien 0,4 ha.

Lodsejeren var ikke mødt.

:
Lodsejer nr. 10, Johannes Bruun, Plejehjemmet "Solgården", Tof-

tevej, Hundborg pr. 7700 Thisted - matr. nr. 55a, 60 og 61 Øsløs

by og sogn - fredet areal 3,4 ha, heraf indenfor strandbyggeli-

nie 1,1 ha. Arealet henligger i græs.

Johannes Bruun's søn, gårdejer Helge Bruun, Arup, gav

møde og protesterede mod fredning. Erklærede på forespørgsel, at

han ønskede samme erstatning som andre lodsejere, der havde area-

ler af lignende karakter som han selv.

Lodsejer nr. 11 og 12, gårdejer Ove Hansen, Øsløs - matr. nr.

20~, 37~, 36~ og 2l~ Øsløs by og sogn - fredet areal 10,6 ha,

heraf indenfor strandbyggelinie 0,6 ha og indenfor skovbyggelinie

2,9 ha. Matr. nr. 20~ er tilplantet, 1,3 ha.

Lodsejeren stillede et erstatningskrav på 2.500 kr. til
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3.000 kr. pr. ha, men erklærede sig dog, efter nævnets bemærk-

ning at ville stille sig tilfreds med et erstatningsniveau som

de andre lodsejere. Gjorde gældende, at han på matr. nr. 36~ hav-

de tilplantet et areal på ca. 4.000 J med juletræskulturer.

,

Lodsejer nr. 13, entreprenør Børge Gram Mogensen, Feriecentret

"Bygholm" , Øsløs - matr. nr. 22g Øsløs by og sogn - fredet areal

13,8 ha, heraf indenfor strandbyggelinie 1,5 ha.

Entreprenøren, der mødte sammen med advokat Bergholt,

Thisted, protesterede især mod fredningsservitutforslagets jagt-

bestemmelse, idet denne ville begrænse udbyttet af hans motel-

virksomhed, og gjorde gældende, at han havde 12-15 jagtgæster pr.

week-end og bemærkede endvidere, at man andre steder langs reser-

vatet kunne jage uhindret. Han blev på forespørgsel gjort be-

kendt med, at det ifølge servitutten ville være forbudt at ned-

fordre ænder til de til dette brug gravede andedamme.

Entreprenøren forbeholdt sig fremdeles at kunne hente

sand til brug ved motellets sandkasser. Nævnet gjorde opmærksom

på, at der, jfr. naturfredningslovens § 46, ikke kunne forventes

givet tilladelse til at hente sand indenfor strandbyggelinien.

Entreprenøren forbeholdt sig senere at opgøre erstat-

ningen, når nævnets endelige afgørelse om jagtspørgsmålet forelå.

Nævnet besluttede herefter at indkalde mag. scient. Jør-

gen Fog fra Vildtbiologisk Station på Kalø til nærmere konsulta-

tion vedrørende jagtspørgsmål.

Magister Fog fremmødte herefter ved lodsejermødet den

18. marts 1971 og deltog i nævnets drøftelse af jagtservitutten.

Ved skrivelse af 24. marts 1971 har professor, dr. phil.

H. M. Thamdrup samt mag. scient. Jørgen Fog herefter fremsendt

Vildtbiologisk Stations kommentarer til fredningsservitutten og

heri bl.a. foreslået, at bestemmelsen om jagt blev formuleret så-

,
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ledes, at jagt i perioden fra l. august til 31. december kun må

udøves på arealerne to gange om måneden, nemlig på månedens før-

ste og næstsidste søndag.

Ved skrivelse af 23. april 1971 har entreprenøren her-

efter opgjort sit erstatningskrav således, at såfremt jagtbestem-

melsen udformes efter nævnets servitutforslag om forbud mod øg-

ning af antallet af jagtberettigede i forbindelse med udstykning

eller ved udstedelse af korttidsjagttegn~ nedlægger han påstand

om en erstatning på 410.000 kr.

Såfremt jagtbestemmelsen udformes som indstillet af, Vildtbiologisk Station nedsættes kravet med 56.700 kr. til ialt

,

353.300 kr.
I ovennævnte skrivelee, der er udarbejdet af advokat

Bergholt, er det oplystl at såfremt fredningen gennemføres og der

herved gøres indskrænkning i jagtudøvelsen, vil lodSejeren blive

frataget indtjening ved jagtudlejning.

Lodsejeren har foruden campingplads et motel med

15 lejligheder. I efterårssæsonen, i hvilket tidsrum der nor-

malt ikke kommer turister, er disse lejligheder netop på grund

af jagtmuligheder udlejet til jægere.

Erstatningskravet fremkommer ved en gennemsnitsberegning

(belægning) med 3 udlejninger pr. dag i 100 dage i tidsrummet 15.

august til l. december. Lejen for en motellejlighed udgør 50 kr.

pr. dag, medens jagtkortlejen er 15 kr. pr. dag. Lejlighederne

betjenes på selvbetjeningsbasis; de skal afleveres i rengjort

stand af lejerne, hvorfor der kun er ringe driftsudgifter. Herud-

over beregnes, at 5 jagtgæster pr. dag ligeledes i 100 dage ophol-

der sig på campingpladsen.

Erstatningskravet beregnes herefter således:



-27-

Moteli 100 dage af 3 x 65 kr.

Campingplads: 100 dage af 5 x 15 kr.

19.500 kr.

7.500 "
27.000 kr.

510.000 kr.

100.000 Ir

410.000 kr.

Ialt

Årlig tab i 30 år: 30 x 27.000 kr.

+ anslået sparede driftsudgifter

Rest

Advokat Bergholt har derudover krævet sig tillagt om-

kostninger ved juridisk assistance.

, Såfremt servitutten tillader jagt på 2 søndage om måne-

den fragår der 7 søndage i perioden 15/8 ~ 1/12. hvorefter kra-

vet nedsættes Såledesf

7 " a 5 x 15= 75 x 7=

l~365 kr.
525 "

ialt .1.899 kr.

561709 kr.

410.000 kr.

56.700 "
353.300 kr.
===========

7 dage a 3 x 65= 195 x 7=

Tab i 30 år

Det oprindelige krav udgjorde

med fradrag af

Rest

I Naturfredningsrådet, hvem spørgsmålet om udformning af

servitutbestemmelsen har været forelagt ved nævnets skrivelse af

6. april 1971, har i skrivelse af 12. maj s.å. herom indstillet,

at fredningsservitutten udformes i overensstemmelse med nævnets

oprindelige servitutudkast, således at antallet af jagtberettige-

de ikke må øges i forbindelse med udstykning eller ved udstedelse

af korttids jagttegn.

Det blev om parcellens størrelse oplyst, at arealet har

en bredde på ca. 126 m og en længde på ca. 1080 m.

Lodsejer nr. 14 og de» tidligere lodsejer nr. 21, styrmand Arne

Kjeller Nielsen, Skippergaden, Øsløs - matr. nr. 622, 3~ og 58
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0sløs by og sogn - fredet areal 5~7 ha, heraf indenfor skovbygge-

linie 3,0 ha, indenfor strandbyggelinie 0,4 ha og indenfor vej-

byggelinie 0,3 ha.

Lodsejeren protesterede primært mod jagtservitutten, idet

jagtlejen indbringer ham en ikke uvæsentlig indtægt; gør gældende,

at han er ejer af 5 sommerhuse (udenfor fredningsområdet), hvis

gæster lejer jagtretten i week-end og ferier.

Lodsejeren ønsker videre at tilplante visse af arealerne

med nåletræer og at etablere læskur til kreaturer.

Lodsejeren bemærkede, at der på matr. nr. 58 lå et bese-, hus.

Nævnet gjorde opmærksom på, at der ikke kunne forventes

givet tilladelse til tilplantning af arealer, da en sådan til-

plantning var i strid med servitutten og videre vedrørende læsku-

ret, at det kun var matr. nr. 58 og 3~, der var noteret som land-

brug.

Lodsejeren nedlagde påstand om en samlet erstatning på

25.000 kr., Forlig blev forgæves forsøgt.

Lodsejer nr. 15. 23. 25 og 77, jfr. iøvrigt lodsejer nr. 9, 27,

I/S Bygholm og Vesløs Vejler - matr. nr. 512, l7~, 39~, 42~, 46~,

52~, 67~, 69b, 44, 48~, 65~, 73~, 9l~, 53~, 57~, 172, 45~, 38~,
66d Øsløs by og sogn, 4h Højstrup by, Tømmerby sogn - fredet areal- -
42,3 ha.

Som repræsentant for vejleejerne mødte inspektør Søren-

sen, Bygholm, der efter nogen drøftelse med nævnet bad om betænk-

ningstid til efter den 16/4 1971, da der skulle være bestyrelses-

møde i aktieselskabet.

Ved skrivelse af 19. april 1971 har bestyrelsen for in-

teressentskabet erklæret sig indforstået med fredningen uden til-
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læggelse af erstatning.

Lodsejer nr. 16, gårdejer Jens Martin Kortsen, Øsløs - matr. nr.

4b Øsløs by og sogn - fredet areal 22,5 ha, heraf indenfor strand-

byggelinie J,8 ha.

Lodsejeren protesterede primært mod jagtservitutten, idet

han gjorde gældende, at jagten heldrsmæssigt blev udlejet til cen

jagtlejer (der i årets løb medbragte ca. 25 gæster)~ gjorde iøv-

rigt gældende t at hans arealer brugtes til jagt og kreaturdrift,

men iøvrigt var udyrkede.

Gårdejeren erklærede at ville kræve erstatning som andre

lodsejere med lignende arealer, dog som minimumskrav J.ooo kr. pro

ha.

Forlig blev forgæves forsagt.

Lodsejer nr. 17, gårdejer Niels Chr. Pedersen Thorning, 0s1øD

- matr. nr. l~, lf, 19, Ih, 40~, 59~ Øsløs by og sogn - fredet

areal 44,5 ha, heraf indenfor strandbyggelinie J,J ha, indenfor

vejbyggelinie 18,8 ha og indenfor skovbyggelinie 1,1 ha.

Gårdejeren protesterede primært mod jagtservitutten, idet

han gjorde gældende, at han udlejer til et jagtkorsortium med

l-årig kontrakt (ca. J gæster). Han frygter, at jagtservitutten

skal vanskeliggøre dette forhold.

Ønsker iøvrigt fredningen udvidet på sine arealer mod

vest ved Holmtange langs matrikelskellet.

Ønsker erstatning på niveau med andre lodsejere med lig~

~ nende arealer.

•
Lodsejer nr. 18, gårdejer Anæus Christensen, Øsløs - matr. ure 400

ØsløS by og sogn - fredet areal 1,6 ha.

Gårdejeren, hvis arealer i det hele er udyrkede. prote-
t .

sterer mod fredningen og kræver erstatning på samme niveau som

andre lodsejere med lignende arealer.
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Lodsejer nr. 19, planteskoleejer Thorvald Jensen, Nørregade 54,

6740 Bramminge - matr. nr. 47~, 68d, 63b Øsløs by og sogn - fre-

det areal 5,3 ha, heraf indenfor vejbyggelinie 0,3 ha.

Planteskoleejeren, der var repræsenteret ved si.nbroder7

Forlig blev forgæves forsøgt.

Nikolaj Jensen, Øsløs, protesterede mod fredningen og krævede en

erstatning på minimum 3.000 kr. pr. ha.

~odsejer nr. 20, murermester Henry Larsen, Vesløs - matr. nr,

72d Øsløs by og sogn - fredet areal 2,0 ha, heraf indenfor skov-

byggelinie 0,2 ha og indenfor vejbyggelinie 0,7 ha., Murermesteren protesterede mod fredningen, idet han

gjorde gældende, at han syd for Bygho1m-Vejlevejen havde gravet

en andedam og iøvrigt her agter at etablere flere sådanne. Kunne

h8n få tilladelse til dette, ville han frede erstatningsfrit.

Nævnet gjorde lodsejeren opmærksom på servituttens

jagtbestemmelser, hvorefter denne praksis forhindres.

Murermesteren krævede derefter en erstatning på minimum

:
3.000 kr. pr. ha, idet han dog ville nedsætte erstatningen til

det halve, hvis den eksisterende dam ikke kræves jævnet.

Forlig blev forgæves forsøgt.

Lodsejer nr. 21 (se under lodsejer nr. 14).

Lodsejer nr. 22, gårdejer Henry Thøgersen, "Stenagergaard", Vorup

pr. 8900 Randers - matr. nr. 71~ Øsløs by og sogn - fredet areal

5,0 ha, heraf indenfor skovbyggelinie 2,8 ha og indenfor vejbyg-

gelinie 2,0 ha.

Henry Thøgersen gør gældende, at han i 1971 her købt

arealerne af handelsmand Klitgaard Winther, Klim~ og ejendomsm~g~

ler Niels Kjeldahl Sørensen, Klim Strand pr. 9690 Fjorri'~31ev~

tt) uden at blive gjort opmærksom på, at der var rejst freQningsDsg

for arealerne. Han er senere af den tidligere ejer, husejer Niels
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Chr. Andersen, forhen Øsløs, blevet gjort opmærksom herpå, og den-

ne har forbeholdt sig fredningserstatningen i relation til sælger-

ne.

Lodsejeren ønskede at etablere andedamme på arealerne,

men blev gjort opmærksom på, at dette var i strid med servitutten.

Lodsejeren protesterede herefter mod fredningen og kræ-

vede en erstatning på minimum 12.000 kr. svarende til købesummen

for hele det af fredningen omfattede areal.

dtt På ejendommen er der den 5. februar 1970 lyst dok. ang.

forbud mod bebyggelse m.v. med den til enhver tid værende bygnings-

, Qyndighed som påtaleberettiget.
I

Forlig blev forgæves forsøgt.

Ejendommen er senere under sagens behandling ved skøde

lyst 26. august 1971 solgt til maskinsnedker Ove Nielsen, Bror-
~

sonsvej 4, 7800 Skive, og gartner Knud Johansen, Jebjerg pr.

t 7870 Roslev, i lige sameje.

Sælgeren, gårdejer H. Thøgersen, har i relation til kø-

berne forbeholdt sig eventuel fredningserstatning, såfremt sagen

sluttes inden udgangen af 1975.: Lodsejer nr. 23, (se under lodsejer nr. 15).

~odsejer nr. 24, direktør Poul Ørum Pedersen, Hasserisvej 123,

9000 Aalborg - matr. nr. 2ld, 64b, Øsløs by og sogn - fredet areal

2,8 ha, heraf indenfor skovbyggelinie 1,9 ha.

Direktøren, der var repræsenteret af inspektør Sørensen,

Bygholm, måtte udtale sig imod fredningen, idet denne ville for-

hindre dels udstykning af sommerhusgrunde dels tilplantning af

arealet.

Lodsejeren krævede sig tillagt erstatning, såfremt sagen

.. gennemfiøres og overlod spørgsmålet om størrelsen heraf til nævnet.

~odsejer nr. 25, (se under lodsejer nr. 15).
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~dsejer nr. 26, jfr. lodsejer nr. 14, - fru Marianne Nielsen,

Øsløs - matr. nr. 56a Øsløs by og sogn - fredet areal 1,7 ha, her-

af indenfor skovbyggelinie 0,2 ha og indenfor vejbygge1nie 1,5 ha.

Fru Nielsen var repræsenteret af sin svigersøn, Alfred

Nielsen, Østerild, der gjorde gældende, at arealerne var solgt

til styrmand Arne Kjeller Nielsen, men at man ved salget havde for-

beholdt sig fredningserstatningen.

Lodsejeren krævede en fredningserstatning, der ikke var

mindre end andre lodsejeres med arealer af lignende karakter.

Lodsejer nr. 27, jfr. lodsejer nr. 15, Thomas Thøgersen Birck,

1It ifølge skøde l. 16/10-1832 - matr. nr. 44 Øsløs by og sogn -.

Det er under sagen oplyst, at arealet er solgt til

I/S Bygholms Vejler, der søger ejendomsdom på arealet. Erstatning

:frafaldet.

Lodsejer nr. 28, gårdejer Aksel Mikkelsen, Øsløs - matr. nr. 21f,

2l~, 37~ (2 lodder), 82e Øsløs by og sogn - fredet areal 14,0 ha,

heraf indenfor skovbyggelinie 6,4 ha og indenfor vejbyggelinie

3,9 ha.

: Lodsejeren protesterede mod fredningen og krævede mini-

mum 1.400 kr. pr. ha i erstatning.

Lodsejeren oplyste, at ca. l ha er fredskov (Øsløs Hede-

plantage) •
Forlig blev forgæves forsøgt.

~odsejer nr. 29, gårdejer Søren Chr. SøY'ensen, Øsløs - matr. nr.

9d Øsløs by og sogn - fredet areal 3,2 ha, heraf indenfor vejbyg-

gelinie 1,7 ha. Fredskovspligt på del af 9E (Øsløs Hedeplantage)

1,1 ha.
Lodsejeren gjorde ved mødet den 15. marts 1971 gælneno0,

at der nu af amtsvejvæsenet var blevet gravet et stort vandfyldt

~ul på hans areal til vejfyld ved etableringen af den ny Bygholm-
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vejlevej, og at der videre af ham var etableret en bigård på par-

cellen. Han ønskede nu at etablere ørreddamme syd for den eksiste-

rende dam overdækket med nylonnet placeret på 12 m høje pæle til

beskyttelse mod fugle samt foderhus ved dammen. Han ønskede vide~

re at etablere et andehus ude i dammen og iøvrigt afspærre ørred-

dammene for offentligheden. Nævnet gjorde den gang gældende, at

dammen var etableret indenfor en mulig gravhøjsbyggelinie og der-

for formodentlig ulovlig. Videre, at et eventuelt foderhus samt

andre bygningsmæssige installationer kun må opsættes efter forud-

gående aftale med rigsantikvaren. Videre, at anderi og ørreddam-

~ brug var forbudt ifølge servitutten. Nævnet ville i forbindelse

med sagen indkalde museumsinspektør Kunwald fra Rigsantikvarens

fortidsmindeforvaltning til besigtigelse ved næste møde.

Fra rekvirentens side blev taget forbehold vedrørende

fjernelse af bep1an~ningen omkring gravhøjen og eventuel etable-

ring af papirkurve til offentlig brug.

Ved en supplerende besigtigelse den 23. april 1971 fast-

holdt lodsejeren ønsket om etablering af flere damme samt over-

: dækning af disse.
Fra rigsantikvarens fortidsmindeforvaltning er det op-

lyst, at den på parcellen beliggende høj .p mod den gamle Øs1øs-

Bygho1mvej1evej ved den i sin tid foretagne fredningsregistrering

blev noteret som udslettet subsidiært som overpløjet. Fortidsmin-

deforvaltningen ser gerne, at højen, hvoraf kun ca. halvdelen er

bevaret, inddrages under fredningsmæssig beskyttelse i henhold til

frednings10vens § 48, og at den eventuelt istandsættes uden ud-

gift for lodsejeren. Lodsejeren erklærede sig indforstået med

fortidsmindeforvaltningens ønske om inddragelse af højen under

fredning og dens eventuelle senere istandsættelse.

Fortidsmindeforvaltningen har oplyst, at højen senere

vil blive registreret som høj MB 1107 nr. 66.
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Lodsejeren har herefter især protesteret mod jagtbestem-

melsen i servitutforslaget, selvom denne formuleres som foreslået

af Vildtbiologisk Station. Lbdsejeren har oplyst, at han nødven-

digvis må skyde fugle (måger m.v.) fbr at beskytte ørreddammen.

Lodsejeren, der beklagede sig over, at parcellen af turister m.f1o

blev benyttet som en slags hvileplads, bemærker iøvrigt; at det

er hans hensigt at spærre adgangen til arealerne, muligt ved pla ..

cering af en bom ved tilkørselsvejen ud mod den gamle Øs1øs-Byg-

holmvejlevejl,

Såfremt 10dsejeren får sine ønsker om overdækkede ørred-

'~ damme, opførelse af foderhus, bibeholdelse af bigård, spærring af

adgangen til arealer, til skydning af måger m.v. imødekommet, på-

står han sig tillagt semme'erøtatning som haboerne får; såfremt

fredningen iøvrigt gennemføres.

Får han afslag på ønskerne påstår han sig tillagt ert

samlet erstatning på 50.000 kr. for på1æggelse af fredningsserviw

tut.

~odsejer nr. 30, gårdejer Poul Nielsen Søndergård, Øsløs - matr.

nr. 5~, 5~ Øsløs by og sogn - fredet areal 6,6 ha, heraf indenfor

skovbyggelinie 4,4 ha og indenfor vejbyggelinie 1,9 ha. Høj MB 1107-

nr. 45 - beliggende dels på 5~ dels på 6~ (lodsejer nr. J) tidli-

gere frigivet.

Lodsejeren ville ikke udtale sig mod fredningen mod en

erstatning på minimum 4.000 kr. pr. ha for dyrket jord og J.ooo

kr. pr. ha for udyrket jord.

Den nordlige del er dYrket, noget er dog udyrket.

Gjorde gældende, at der på arealet nord f'or gravhøjen

var fundet udbredte spor efter køkkenmødding fra Ertebø1le-tid,

og ville ikke udtale sig imod, at gravhøjen påny undergaves fred-

ning og eventuelt istandsættes m.v. uden udgift f'or hamo
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Forlig blev forgæves forsøgt.

Lodsejer nr. 31, gårdejer Ejlif Bruun, Øsløs - matr. nr~ lo~ Øs-

løs by og sogn - fredet areal 9,6 ha, heraf indenfor skovbygge-

linie 5,1 ha og indenfor vejbyggelinie 1,7 ha. Fredskovspligt på

del af loa - ca. 2,8 ha - (Øsløs Hedeplantage).

Lodsejeren protesterede mod fredningen og krævede sig

tildelt en erstatning på 3.000 kr. pr. ha.

Forlig blev forgæves forsøgt.

Lodsejer, nr. 32, rentisr Jens Thorhauge. Øsløs - matr. nr. 5~

Øsløs by og sogn - fredet areal 2,4 ha. Fredskovspligt på 5~

(0sløs Hedeplantage) 2,4 ha.

Gjorde gældende, at der for 40 år siden var udgravet en

køkkenmødding ved gravhøjen IlSkallehøj". MB 1107-45. Lodsejeren

protesterede mod jagtservitutten, men gav iøvrigt tilladelse til,

at fortidsmindeforvaltningen måtte retablere gravhøjen for så vidt

den ligger på hans areal. Lodsejeren var specielt interesseret i

at få arealet med køkkenmøddingen fredet.

Lodsejeren krævede sig tillagt erstatning, og overlod

størrelsen heraf til nævnets afgørelse.

Lodsejer nr. 33, boelsmand Aksel Daniel Hegelund, Øsløs - matr.

nr. 83b Øsløs by og sogn - fredet areal 1,2 ha, heraf indenfor

skovbyggelinie 1,0 ha.

Lodsejeren oplyste, at den overvejende del af hans area-

ler var vedvarende græsarealer. Stillede erstatningskrav på lige

fod med andre lodsejere, der havde arealer af lignende karakter.

~dsejer nr. 34, husmand Ingvard Andreas Gregersen, Øsløs - matr.

nr. l5~, 20~, 20E, 20~, 84d Øsløs ~y og sogn - fredet areal 16,1

ha - dyrket - inclusive senere udvideises heraf indenfor skovbyg-

gelinie 10,4 ha og indenfor højbyggelinie 1,8 ha.
Under denne lodsejer henhører een gravhøj (MB.ll07-39)
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beliggende indenfor fredningslinien. Rigsantikvarens fortidsmin-

deforvaltning ønsker denne høj inddraget under fredningen.

Lodsejeren ønskede erstatning, som andre lodsejere,

der havde arealer af samme karakter som hans.

~sejer nr. 35, gårdejer Ejvind Bach, Øsløs - matr. nr. 20g, 20i

Øsløs by og sogn - fredet areal 2,7 ha - dyrket - heraf indenfor

skovbyggelinie 0,8 ha.

Lodsejeren bemærkede, at overlæge Alf Mørkbak (lodsejer

nr. 42) har lukket vejadgangen ved hans arealer, og at han ikke

kan få tinglyst vejadgang i vejknækket.

~ Nævnet henviste dette spørgsmål til civilt søgsmål.

Lodsejeren protesterede mod fredningen og forlangte en

samlet erstatning på 10.000 kr.

Forlig blev forgæves forsøgt.

r

Lodsejer nr. 36 (og det tidligere lodsejer nr. 70), gårdejer Lars

Peter Gregersen, Øsløs Mark - matr. nr. ll~, 20~, 20~ Øsløs by

og sogn - fredet area13,4 ha - dyrket - heraf indenfor skovbygge-

linie 3,4 ha.

Lodsejeren bemærkede, at han ønskede vejret ad den af

overlæge Mørkbak etablerede vejstrækning. Nævnet svarede hertil,

at en sådan vejret ville blive tinglyst ved kendelsen.

Lodsejeren krævede en samlet erstatning på 8.000 kr.

Forlig blev forgæves forsøgt.

~dsejer nr. 37, gårdejer Anders Boesen Bonnerup, Øsløs - matr.

nr. 202 Øsløs by og sogn - fredet areal 1,4 ha - har været dYrket

nu skovbevokset - heraf indenfor skovbyggelinie 0,4 ha.

Lodsejeren gjorde gældende, at han var blevet tilbudt

6.000 kr. for arealerne, men at fredningen havde forhindret denne

tt handel.
Han blev på forespørgsel gjort bekendt med, at frednings-
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@yndighederne ville vedligeholde adgangsvejen med offentlig færd-

sel henover hans arealer, hvorefter han ikke ville udtale sig imod

kørende færdsel.

Krævede en samlet erstatning på 10.000 kr.

Forlig blev forgæves forsøgt.

Lodsejer nr. 38, arbejdsmand Chr. Jensen, Nr. Alle 61; Thisted

- matr.nr. 20~ Øsløs by og sogn - fredet areal 1,4 ha ~ beplan-

tete

Lodsejeren blev gjort bekendt med, at nævnet i 1968

havde besigtiget 2 skure på hans ejendom; han blev mindet om, at

'~ han på det tidspunkt havde lovet nævnet at rydde op på grunden.

Lodsejeren gjorde gældende, at hele hans areal var beplantet med

selvgroet skov, men at han stadig supplerede denne ved nyplant-

ning. Erkendte, at han stadig havde et arbejdsskur på grunden stam-

mende fra hans have i Thisted. I dette skur blev oplagret en land-

brugsmaskine. Han havde videre et gammelt iskagebus stående på

grunden, opført omkring 1960. Til skuret havde han angiveligt byg-

ningsmyndighedernes tilladelse. Erklærede at lide af konstant mi-

græne, hvorfor han var nødt til at lave 4 skur at søge læ i.

~ Rekvirenten påstod begge skure fjernet og grunden bragt

i orden, når fredningen blev godkendt.

Lodsejeren erklærede sig villig til at fjerne det tidli-

gere iskagehus; men ville beholde skuret, der påregnedes udnyttet

som opholdsrum.
I,

Lodsejeren protesterede mod fredningen og krævede sig

tillagt erstatning. Forlig forsøgtes forgæves.

~odsejer nr. 39, se lodsejer nr. 2a.

~2dsejer nr. 40, husmand Lars Chr. Larsen (kaldet Boe), Øsløs

~ - matr. nr. 85~ Øsløs by og sogn - fredet areal 10,2 ha - dyrket,

bortset på ca. 2 ha, der er beplantet, heraf fredning indenfor
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skovbyggelinie 6,1 ha.

Lodsejeren blev på forespørgsel oplyst om, at han sta-

dig måtte skove træ til hegnspæle, blev videre gjort opmærksom på,

at hans arealer skæres af en kørevej mod øst og en gangsti mod vest,

og at fredningsmyndighederne vil vedligeholde kørevejen. Lodseje-

ren var indforstået hermed.

Lodsejeren protesterede mod fredningen og ønskede er-

statning som andre lodsejere, der havde arealer af samme karakter.

Lodsejer nr. 41, gårdejer Tage Andreas Ravn, Øsløs - matr. nr. l6~,

84h Øsløs by og sogn - fredet areal 7,1 ha - dyrket - heraf inden-•li' for skovbyggelinie 2,9 ha.

Lodsejeren erklærede, at hans arealer i det hele var

opdyrkede kun beplantet med læhegn. Jagten blev lejet ud til en

fast jagtlejer.

Krævede en erstatning på 3.000 kr. pr. ha. Forlig blev

I

forgæves forsøgt.

~dsejer nr. 42, overlæge Alf Mørkbak, Nørresøvej 30, 8800 Viborg

- matr. nr. l6f, l6E, Øsløs by og sogn - fredet areal 13,4 ha

(inclusive senere udvidelse) - dyrket, bortset fra ca. 3 tdr.

land, der er beplantet, heraf fredning indenfor skovbyggelinie

7,1 ha og indenfor højbyggelinie 1,9 ha.

Overlægen, der mødte sammen med ingeniør Opperman fra

Hedeselskabet, erklærede, at hele ejendommen var noteret som land-

brugsejendom. Erkendte at have etableret den nye omfartsvej om-

kring ejendommen! han havde tilbudt de tilstødende lodsejere at

18de tinglyse vejadgang ad denne vej. Overlægen erklærede sig vide-

re villig til at give gående offentlig adgang til gravhøjen nord

for ejendommen og videre, at der ikke fra hans side skulle være

noget i vejen for, at Rigsantikvarens fortidsmindeforvaltning måt-

te restaure~e højen og eventuelt fjerne generende beplantning.
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H8n forbeholdt sig at kunne udvide den eksisterende bebyggelse.

Fra nævnets og fra rekvirentens side gik man med til,

at overlægen måtte udvide bebyggelsen med tilbygning under fred-

ningsnævnets forudgående censur, men at han iøvrigt ikke måtte

etablere selvstændige bebyggelsesenheder på arealerne.

Lodsejeren frafaldt herefter krav om erstatning i anled-

ning af fredningen under forudsætning af, at der meddeltes ham

tilladelse til under nævnets censur at fo~etage til- eller om-

bygning af det eksisterende feriehus.

Sagen forligt.

Lodsejer nr. 43, (jfr. lodsejer nr. 4 og det tidligere nr. 71),

gårdejer Edmund Kolborg Pedersen, Øsløs - matr. nr. l3~, 241, 32~

~sløs by og sogn - fredet areal 13,2 ha (inclusive senere udvi-

delGe) - heraf fredning indenfor skovbyggelinie 0,7 ha og inden-

for gravhøjsbyggelinie 1,9 ha.

Lodsejeren protesterede m~d fredningen og påstod sig

tilkendt en erstatning på 3.000 kr. pr. ha, såfremt sagen fremmes.

Rigsantikvarens fortidsmindeforvaltning har fremsat

ønske om, at den tidligere frigivne gravhøj (MB-ll07-43) på matr.: nr. 241 påny undergive s fredningsmæssig beskyttelse i henhold til

fredningslovens § 48, og at der gives forvaltningen tilladelse til

eventuelt at retablere højen og dens omgivelser samt foretage ryd-

ning af bevoksning på højen m.m.

Lodsejeren erklærede sig indforstået hermed.

Forlig blev forgæves forsøgt.

~pdsejer nr. 44, (jfr. lodsejer nr. 4), gårdejer Edmund Kolborg

Pedersen og gårdejer Ove Henriksen, Øsløs - matr. nr. ll~, ll~,

IlE, 12&, l5~, 2)d, 2)~ Øsløs by og sogn - fredet areal 25,) ha,

heraf indenfor skovbyggelinie 7,4 ha.

Lodsejerne protesterer mod fredningen, idet de især op-
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lyser, at der gennem landinspektør Monrad i marts 1965 er udar-

bejdet en udstykningsplan med sommerhusbebyggelse for øje, blDa.

omfattende denne ejendom.

Lodsejerne kræver sig tillagt en erstatning på 330.000

kr.

Nævnsformanden bemærked0, at udstykningsplanen af land~

inspektør Monrad i sin tid havde været forelagt Thisted amtsbYB~

ningsråd (j.nr. 1965-99~50-62-7), men at der såvidt nævnet ved

e\ ikke blev truffet nogen afgørelse af' bygningsmyndigheden ..'

Nævnet havde ved et åstedemøde den 15. juni 1965 (sag

nr. 51/65) for sit vedkommende på visse betingelser godkendt ud-

stykningsplanen i medfør af den tidligere fredningslovs § 22, idet

arealerne på dette tidspunkt ikk~ var foreslået fredet.

Forlig blev forgæves lorsøgt •
."

~ejer nr. 45, husejer Otto Chr. Gregersen, Øsløs - matr. nr.

'" 111,74 (2 lodder), 68.sØsløs by og sogn - fredet areal 10,6 ha

(i~clusive senere udvidelse) 1 heraf indenfor skovbyggelinie 3~0 ha

og indenfor gravhøjsbyggelinie 1,9 ha.

Lodsejeren gjorde opmærksom på: at ca. halvdelen af den

nordlige lod (matr. nr. 74) var beplantet, medens matr. nr. 68~
samt den vestlige lod af matr~ nro 74 var opdyrket. Matr~ nr. 111

4tJ var ligeledes opdyrket.

Lodsejeren protesterede mod fredningen og krævede sig

tildelt en erstatning på 3.000 kr. pr. ha.

Forlig blev forgæves forsøgt.

Lodsejer nr. 46, boelsmand Karl Kristian Bjerre, Øsløs - matr.

nr. 23,!!;Øsløs by og sogn - fredet areal 4,2 ha ." (inclusive Gene~

re udvidelse) - ca. halvdelen dyrket - lidt beplantet ~ heraf'

fredning indenfor skovbyggelinle 3,2 ha og indenfor højbyggelinie

0,6 ha.
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0,6 ha.

Lodsejeren protesterede mod ~redningen og påstod sig

tillagt en erstatning på 3.000 kr. pr. ha.

Forlig blev forgæves fo~søgt.

Lodsejer nr. 47, gårdejer Anders Sørensen Christensen, Øsløs

- matr. nr. 12f, 13~ Øsløs by og sogn - fredet areal 13,4 ha, her-

af indenfor skovbyggelinie 9,6 ha. Fredskov 3,5 ha.

Lodsejeren gjorde rede for, at han på matr. nr. 12f

(e og 132. havde ruinerne af en gammel landbrugsejendom samt et ~or-

faldent redskabsskur, og at han var villig til at lade begge dis-

~ se ruiner fjerne. Han ønskede at supplere beplantningen på par-

cellen på Snekkerbjerg, men herudover ikke yderligere ti1p1ant-

ning. Han ønskede yderligere at måtte dræne de fugtige partier af

landbrugsjorden på matr. nr. l2f, hvilket nævnet ikke ville mod-

sætte sig. Han blev gjort opmærksom på, at der gennem fredningen

.'" ville blive åbnet stiadgang for offentligheden til højdepunkterne

på Snekkerbjerg og erklæret sig indforstået hermed.

Lodsejeren frafaldt at søge tilladelse til at opføre

læskur og feriehus på arealerne.

Lodsejeren protesterede mod fredningen og krævede sig

tildelt en erstatning på 3.000 kr. pr. ha.

tel Forlig blev forgæves forsøgt.

12§sejer nr. 48, landmand Anders Jensen Bisgård Kjær, Øsløs

- matr. nr. 25,2.,272 Øsløs by og sogn - fredet areal 8,3 ha.

Lodsejeren erklærede, at hans to lodder var dyrket som

landbrug, og at han beboede den nordligste. Nævnet gjorde ham op-

mærksom på, at der gennem kendelsen ville blive givet kørende ad-

gang ad vejen på den sydlige lod og gående ad vejen på den nordre

lod.
Lodsejeren ville ikke udtale sig imod fredningen, men
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krævede sig tildelt en erstatning på 3.000 kr. pr. ha.

Forlig blev forgæves forsøgt.

kodsejer nr. 49 ~d~~. ~&~øeje~ 111' ~), tømrermester P. Juel Han-

sen, Solsortevej 49, 2000 København F. - matr. nr. 25~, 26E Øs-

løs by og sogn - fredet areal 11,8 ha.

For lodsejeren mødte advokat M. A. Madsen, Fjerritslev,

der på lodsejerens vegne protesterede mod fredningen.

Såfremt sagen fremmes, påstår lodsejeren sig tillagt en

erstatning på 10.000 kr. pr. ha.

Forlig blev forgæves forsøgt.

Af lodsejerens skøde l. 30. april 1969 fremgår det, at

erstatningsbeløbet skal deles mellem lodsejeren og den tidligere

ejer, fru Ingrid Kirstine Holm, Thorsbjerg, 7742 Vesløs, såfremt

sagen sluttes inden 10 år fra den 18. april 1969 at regne.

Lodsejer nr. 50, fru Karen Christine Vinther, Øsløs - matr. nr.

l2i Øsløs by og sogn - fredet areal 4,1 ha udvidet til 8,8 ha,

heraf fredskov ca. 2,8 ha (Snekkebjerg Plantage). Fredning inden-

for skovbyggelinie 0,9 ha. På parcellen er beliggende gravhøj

~Ie NB.ll07-36, der muligt delvis ligger på 25~.

Lodsejeren erklærede, at ca. 3 ha af arealet var skov,

og at resten er udyrkede arealer. Foreslog, at hele matr. nr.

blev inddraget under fredningen, således at fredningsgrænsen vil-

le Gå langs matrikelskel, og således at fredningen blev udvidet

til ca. 8,8 ha. Erklærede sig enig i, at Rigsantikvarens fortids-

mindeforvaltning evt. ville rydde beplantningen omkring gravhøjen

og regulere højen m.v.

Blev gjort opmærksom på jagtservitutten og erklærede,

at hendes svigersøn tidsvis lejede jagtretten på grunden, og at

tt hun gerne ønskede at fortsætte denne praksis.

Lodsejeren krævede sig tillagt en samlet erstatning på
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50.000 kr., dels for tab ved ikke at kunne opføre feriehuse,

dels på grund af indskrænkningen i jagtbestemmelsen.

Forlig blev forgæves forsøgt.

L~dsejer nr. 51, gårdejer Ingvard Sigvard Pedersen, Øsløs - matr.

nr. 25~ Øsløs by og sogn - fredet areal 5,2 ha, heraf fredskov

2,2 ha (Snekkebjerg Plantage) og fredning indenfor gravhøjsbygge-

linie 3,0 ha. På parcellen er beliggende 4 gravhøje MB. 1107-

nr. 32, 33, 34 og 35 og muligt en del af nr. 36.

Lodsejeren, der har 5 gravhøje på sit areal, erklærede

sig indforstået med, at Rigsantikvarens Fortidsmindeafdeling evt.

ville rydde omkring højene og retablere disse. Erklærede sig vi-

dere enig med fredningsforslagets stiføring henover hans arealer.

Lodsejeren ville ikke modsætte sig fredningen, men kræ-

vede en erstatning på 3.000 kr. pr. ha.

Forlig blev forgæves forsøgt.

~~sejer nr. 52, boelsmand Niels Chr. Sune3en, Øsløs - matr. nr.

14g, l4f, 14E, l6~, 25h Øsløs by og sogn - fredet areal 23,5 ha,

heraf' indenfor skovbyggelinie 9,2 ha.

Lodsejeren protesterede mod fredningen; og forbeholdt

sig ret til fortsættelse af grusudnyttelse på matr. nr. l4E. Lods-

ejeren påstod sig tillagt en erstatning på mindst 3.000 kr. pr.

ha. I·landrøftede derhos spørgsmålet om salg af et areal til eta-

blering af parkeringsplads.

Ved en supplerende besigtigelse den 23. april 1971 ene-

des man om at overlade til fredningsplanudvalget at føre forhand-

linger med lodsejeren om køb af et passende areal til parkerings-

plads.
Forlig blev forgæves forsøgt.

tt ~~ejer nr. ~3, gårdejer Jens Chr. Christensen, Skaarup pr. Ves-

løs - matr. nr. lIS, l4~, 32d_Øsløs by og sogn - fredet areal
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3,8 ha, heraf indenfor skovbyggelinie 0,3 ha.

Lodsejeren erklærede, at hele arealet var 1andbrugsmæs-

sigt opdyrket. Han blev gjort opmærksom på, at der igennem fred-

ningen blev åbnet offentlig adgang ad en sti henover arealerne.

Han protesterede mod fredningen og krævede sig tildelt

en erstatning på 3.000 kr. pr. ha.

Forlig blev forgæves forsøgt.

~sejer nr. 54~ gårdejer Erik Kristian Lucassen. Øsløs - matr.

nr. 26f, 32K, 32~, 32X, 32~ Øsløs by og sogn - fredet areal 9,5

hD, heraf indenfor skovbyggelinie 4,0 ha.

Lodsejeren erklærede, at bortset fra den nordre lod på

3 ha, hvor ca. 1 ha er beplantet, er resten af arealerne opdyrket.

Erkendte, at der på matr. nr. 32~ var opført et træsom-

merhus formodentlig i 1959; huset var angiveligt opført efter for-

udgående tilladelse fra sognerådet. Huset var kørt samlet ud og

læsset af på parcellen. Huset var udlejet til sommerbrug.

Fra nævnets side gjorde man opmærksom på, at nævnet var

indstillet på, at huset skulle fjernes inden 1. januar 1980. Hvis

ikke lodsejeren selv havde fjernet huset, ville det blive fjernet

på fredningsnævnets foranstaltning.

Lodsejeren krævede en erstatning for fjernelse af huset

alene på 5.000 kr. og herudover 3.000 kr. pr. ha i areal erstat-

ning.

Forlig blev forgæves forsøgt.

~~ejer nr. 55, entreprenør Georg Agesen, Højbjerg, Vesløs - matr.

nr. 26~ Øsløs by og sogn - fredet areal 8,7 ha, heraf fredskov

6,3 ha (Snekkebjerg Plantage) og fredning indenfor gravhøjszone

1,3 ha.
Mødt var sønnen, Gert Agesen, der erklærede, at hele

det fredskovspligtige område var tilplantet bortset fra l ha mod
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øst. Forbeholdt sig at måtte etablere kørselsvej op gennem skoven,

så han kunne rydde og bortkøre trævækst. Erklærede videre, at han

ikl::elejer jagten ud.

Nævnet gav tilladelse til, at han måtte udvide den be-

stående sti op gennem skoven som ønsket og gjorde opmærksom på,

at stien iøvrigt i fredningen var udlagt til offentlig gående

færdsel.

Erklærede sig tillagt erstatning som andre lodsejere

med lignende arealer.

I

~se~er nr. 56, gårdejer Otto Viggo Jensen Højbak, Øsløs - matr.

nr. l3g, l3~, 30~, 3l~ Øsløs by og sogn - fredet areal 13,7 ha,

heraf indenfor skovbyggelinie 3,3 ha.

Lodsejeren erklærede, at grunden tidligere havde været

søgt solgt til sommerhusgrund, men at dette var blevet afslået

a~ amtsbygningsrådet, erklærede videre, at han agtede at etable-

re andedamme på grunden.

Nævnet gjorde lodsejeren opmærksom på, at der gennem

kendelsen ville blive givet offentlig adgang ad den gennem area-

lerne gående sti.

Lodsejeren protesterede mod fredningen og stillede et

erstatningskrav på 40.000 kr., svarende til 3.000 kr. pr. ha.

Forlig blev forgæves forsøgt.

~odsejer nr. 57, husejer Jens Barup, Skaarup pr. Vesløs - matr.

nr. ll~, 33~, Øsløs by og sogn - fredet areal 4 ha, heraf inden-

for skovbyggelinie 0,9 ha.

Lodsejeren gjorde gældende, at hans to sydlige lodder

var landbrugsmæssigt udnyttet. En halv ha af den nordre lod var

tilplantet. Han udlejede jagtretten på sine arealer.

Blev gjort opmærksom på, at offentligheden gennem ken-

delsen får ret til gående adgang ad de stier, der passerer area-
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lerne.

Lodsejeren protesterede mod fredningen og krævede sig

tilkendt en erstatning på 3.000 kr. pr. ha.

Forlig forgæves forsøgt.

Lodsejer nr. 58, gårdejer Aage Kr. Vigsø, Øsløs - matr. nr. 27~

Øsløs by og sogn - fredet areal 3,4 ha - heraf indenfor skovbyg-

gelinie 1,7 ha.

Lodsejeren gjorde gældende, at ca. 1,7 ha af hans area-

ler er opdyrket, mens 1 ha er beplantet og ca. 0,8 ha udyrket.

Nævnet påpegede, at der var etableret losseplads på hans areal,

'

og qt nævnet nærmere vil besigtige denne. Der blev indgået aftale
I

00 den stiføring, der ifølge kendelsen skal give offentligheden

adgang gennem arealerne. Ved en besigtigelse den 23. april 1971

blev det konstateret, at "lossepladsen" nærmest måtte betegnes

som en skrammelplads.

:
Forholdene burde efter nævnets opfattelse retableres ved

en tildækning eller lignende ved fredningsplanudvalgets foranstalt-

ning. Såvidt det kunne konstateres, var skrammelpladsen forment-

lig beliggende på de løbenr. 59 tilhørende arealer. (se nærmere

under nr. 59).

Lodsejeren protesterede mod fredningen og krævede sig

tilkendt en erstatning på 3.500 kr. pr. ha.

Forlig blev forgæves forsøgt.

,Loc:se,iernr. 59, kommunelærer frk. Lissie Thorning, P. M. Madsens-

vej 6, 5260 Hjallese - matr. nr. 64d, 65~ Øsløs by og sogn - fre-

det areal 8,1 ha, heraf indenfor skovbyggelinie 0,5 ha.

Mødt for lodsejeren var gårdejer Edmund Koldborg Peder-

sen, Øsløs.

Fra lodsejerens side blev gjort gældende, at can 2/3 af

arealet er udlejet til landbrugsformål. Der henstår et gammelt
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helårshus på parcellen. Gjorde videre gældende, at lodsejeren

havde ønske om at plante omkring huset, hvilket nævnet tiltrådte.

Nævnet bemærkede, at der formentlig var losseplads på

grunden, og at denne måtte påregnes fjernet ved kendelsen. Los-

sepladsen, der nærmest måtte betegnes som en skrammelplads ville

ved fredningsplanudvalgets foranstaltning blive tildækket, even-

tuelt fjernet, idet det bemærkes, at skrammelpladsen er beliggen-

de i kort afstand fra det areal, der vil blive søgt udlagt som

,41 parlceringsplads, således at fredningsplanudvalget ved etablerin-

gen af denne havde adgang til at retablere tilstanden ved skram-

1It melpladsen, jfr. det ved løbenr. 58 anførte.

~ejer nr. 60, gårdejer Aksel Lynge, Øsløs - matr. nr. J4b,

64~ Øsløs by og sogn - fredet areal 2,5 ha, heraf indenfor skov-

byggelinie 0,8 ha.

Lodsejeren erklærede, at hans areal hovedsagelig an-

vendtes til græsning. Der blev etableret aftale om sti til offent-

lighedens færdsel.

Lodsejeren protesterede mod fredningen og krævede sig

tilkendt en erstatning på J.ooo kr. pr. ha.

Forlig blev forgæves forsøgt.

~sejer nr. 61, fru Johanne Mortensen, Kollerup pr. 9690 Fjer-

ritslev - matr. nr. 8lE' 84b Øsløs by og sogn - fredet areal

6,6 ha.
Som repræsentant for ejerinden var mødt dennes mand,

tomrermester Lars Mortensen, Kollerup, der erklærede, at der på

matr. nr. 84b stod et gammelt beboelseshus, men at lodderne i det

hele var dyrket. Erklærede videre, at mulighed for jagtudlejning

på arealerne var blevet standset på grund af fredningssagen. Er-

tt kl~rede videre, at han i sin tid havde købt parcellerne med ud-

stykning til sommerhusgrunde for øje, men også denne hensigt var
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blevet standset gennem fredningssagen.

Blev gjort opmærksom på stiføringen til offentlig færd·~

sel gennem arealerne.

Lodsejeren protesterede mod fredningen og krævede sig

tilkendt en erstatning på 3.000 kr. pr. ha.

Forlig blev forgæves forsøgt.

Lodsejer nr. 62, gårdejer Nicolai Christensen Agesen, Øsløs - matr.

nr. 28~, 75~ Øsløs wy og sogn - fredet areal 3,4 ha.

Lodsejeren var ikke mødt ved mødet den 18. marts 1971,

men var ved et supplerende møde den 23. april s.å. repræsenteret11. af sønnen Erik Agesen, Øsløs, der oplyste, at arealet delvis var

dyrket. Den mødte blev gjort bekendt med stiforbindelserne til

offentlig færdsel gennem arealet.

På lodsejerens vegne protesterede sønnen mod fredningen

og påstod en erstatning på 3.000 kr. pr. ha.

Forlig blev forgæves forsøgt.

Lodsejer nr. 63, gårdejer Chr. Madsen, "Bisgård", Kåstrup pr. 7700

Thisted - matr. nr. 28b, 32v Øsløs by og sogn - fredet areal 9,5- -
ha, heraf fredning indenfor skovbyggelinie 0,6 ha.

Lodsejeren bemærkede, at parcellernes forrige ejer,

gårdejer Lars Høeg Nielsen, Øsløs, skulle have andel i erstatnin-

gen, idet han oplyste, at hans skøde, der var endelig lyst den 50

maj 1970 tillige var lyst servitutstiftende f.s.v. angik fordelin-

gen af fredningserstatningen med halvdelen til hver.

Lodsejeren oplyste endvidere, at han ved betinget skøde

lyst 24. september 1970 havde solgt parcellen matr. nrn 32~ Øsløs

til ingeniør Palle Mørch, Vesteraa 12, 9000 Aalborg, f0r en køb3-

sum på 35.000 kr. Ved skødet havde lodsejeren forbeholdt sig

fredningserstatningen i relation til køberen. Ved dok. l. 28" m3j

1970 var der på matr. nr. 32~ Øsløs lyst forbud mod bebyggel~e
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m.v. af denne parcel med Thisted amtsråd og bygningsmyndigheden

som påtaleberettiget.

Lodsejeren protesterede mod fredningen og krævede sig

tilkendt en erstatning på 3.000 kr. pr. ha.

Forlig blev forgæves forsøgt.

Lodsejeren har senere under sagens behandling ved skø-

de lyst 26. juni 1971 og 26. november 1971 solgt matr. nr. 28~
Øsløs til gårdejer Tage Fra~8a~~ Øsløs (lodsejer nr. 66) og for-

,a 1.. beholdt sig en eventuel fredningserstatning i relation ti købe-,

I

ren.

Lodsejer nr. 64, læge Ejnar Bjerre Jørgensen, Vejlevej 29, 8721
Daugård - matr. nr. 28h Øsløs by og sogn - fredet areal 0,1 ha~

Lodsejeren var repræsenteret af advokat M. A. Madsen,

Fjerritslev, der erklærede, at der på grunden henstod en muret

bygning opført før 1961. Han ønskede at forlænge huset i sydgav-

len med maksimalt 2 m, således at eksisterende terrasse blev over~

bygget og dækket med strå. Ønskede videre at opstille elmaster

til husets elektricitetsforsyning.

Fra nævnets side gjorde man gældende, at der ikke kunne

forventes givet tilladelse til den ansøgte masteføring, lods eje-

ren gik herefter ind på at etablere jordkabel til huset. Med hen-

syn til udvidelsen af huset, godkendte nævnet dette mod forudgå-

ende censur.

Lodsejeren frafaldt herefter krav om fredningserstat-

ning.

~odsejer nr. 65, læge Ebbe Magnus Thomsen, Møllegården, 3080 Ti-

køb - matr. nr. llf, 28~ Øsløs by og sogn - fredet areal 3,5 ha,

heraf fredning indenfor skovbygge1irie 0,6 ha.

Lodsejeren var repræsenteret ved advokat M. A. Madsen,

der oplyste, at matr. nr. llf var bebygget. Han nedlagde påstand
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• om, at lodsejeren fik tilladelse til at byggeet sommerhus på matr •

nr. 28e Øsløs, fordi dette areal ligger udenfor den "Gamle fred-

ning" •
Lodsejeren protesterede mod fredningen og krævede sig

tilkendt en erstatning på 3.000 kr. pr. ha. for matr. nr. II! og

ikke under 40.000 kr. for fredning af matr. nr. 28~, såfremt byg-

getilladelse nægtes.

Forlig blev forgæves forsøgt.

Lodsejer nr. 66, gårdejer Tage Frans.e·IL,Øsløs - matr. nr. 29~j

291, 29~, 29E Øsløs by og sogn - fredet areal 13,3 ha; heraf in-

~ denfor skovbyggelinie 0,8 ha.

Lodsejeren erklærede, at ca. 11 ha var dyrket, ca. 0,5

ha udyrket og ca. l ha af arealerne var skovbevokset. Erklærede

videre ikke at kende den på kortet markerede gravhøj; idet dette

areal bliver overpløjet.

Der blev indgået aftale om eventuel retablering af grav-

høj samt om de til offentlig færdsel udlagte stier på arealet.

I
Lodsejeren protesterede mod fredningen og bemærkede, at

matr. nr. 29~ var udstykket i 1943 til sommerhusgrund •.Han kræve-

de 8.000 kr. i erstatning for dette areal samt 3.000 kr. pr. ha

for restarealerne.

Forlig blev forgæves forsøgt.

Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning har oplyst, at

der ikke på arealet er beliggende nogen gravhøj, der er undergivet

fredning, idet ommeldte høj er overpløjet og ikke lader sig re-

tablere.

bodsejer nr. 67, amtsrådsmedlem, advokat M. A. Madsen, Fjerrits-

lev - matr. nr. 29~ Øsløs by og sogn - fredet areal 0,4 ha.

tt Lodsejeren ~nskede at etablere elmaster til sit eksiste-

rende sommerhus. Fra nævnets side gjorde man opmærksom på, at det-
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te var mod servitutten, og at man ikke godkendte det.

Lodsejeren gik herefter ind på at fremføre el i jord-

kabel.

Lodsejeren ville ikke protestere mod fredningen og fra-

faldt erstatning.

~odsejer nr. 68, gårdejer Niels Chr. Pedersen, Øsløs - matr. hr.

l2~, 23~, 26~, 3l~, 32~, 33b, 76, 77~ Øsløs by og sogn - fredet

areal 16,6 ha, heraf indenfor skovbyggelinie 5,3 ha og indenfor

højbyggelinie 0,1 ha.

Lodsejeren oplyste, at næsten alt var opdyrket. Der blev

etableret sædvanlig aftale med hensyn til offentlighedens adgang

ad eksisterende stier. Lodsejeren ville ikke modsætte sig frednin-

gen, men krævede sig tilkendt en erstatning på 3.000 kr. pr. ha.

Forlig blev forgæves forsøgt.

Lodsejer nr. 69, husmand Niels Blach Jensen, Skaarup pr. Øsløs,

- matr. nr. l3i, l4~ Øsløs by og sogn - fredet areal 2,5 ha, her-

af fredning indenfor skovbyggelinie 1,4 ha.

I
Lodsejeren erklærede, at arealerne var dyrkede land-

brugsmæssigt. Erklærede videre, at han ikke udlejede jagten.

Lodsejeren protesterede mod fredningen og krævede sig

tilkendt en erstatning på 3.000 kr. pr. ha.

Forlig blev forgæves forsøgt.

Lodsejer nr. 69a, lektriker Svend Eskesen, Vesterled 15, Lind pr.

7400 Herning - matr. nr. IS! Øsløs by og sogn - fredet areal

2,7 ha, heraf indenfor skovbyggelinie 2,2 ha.

Lodsejeren gjorde gældende, at parcellerne var bebygget

med et helårspræget sommerhus, videre at arealerne i det store

hele var udlagt til græsnillg. Han påtænkte yderligere beplantning

.. på arealerne og ønskede at grave kunstige søer og iøvrigt etable-

re tilbygning til det eksisterende hus.
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Fra nævnets side gjorde man gældende, at gravning af• kunstige søer stred mod fredningsservitutten.

Lodsejeren krævede sig herefter tilkendt en erstatning

på 1.000 kr. pr. ha under forudsætning af, at han fik tilladelse

til om- og tilbygning af det eksisterende hus under nævnets al-

mindelige censur.

Forlig blev forgæves forsøgt.

Lodsejer nr. 70, (se lodsejer nr. 36).

kodsejer nr. 71, (se lodsejer nr. 43 og 4)., ~odsejer nr. o72, gårdejer Erling Age Kloster, Kjeldstrup pr. 7700

Thisted - matr. nr. 3l~ Øsløs by og sogn - fredet areal 1,4 ha.

Nævnet havde ved besigtigelsen i april 1968 konstateret

et under opførelse værende træhus på grunden, ejeren bemærkede

da, at han ville anvende huset til fårehus. Det blev konstateret,

at huset var funderet på betonblokke, og at det var forsynet med

vinduer. Døren, husets eneste adgangsvej, var ca. t m bred. Det

bebyggede udgør ca. 15 2m, der var på daværende tidspunkt ikke tag

på huset. Ejeren havde på daværende tidspunkt oplyst, at ejendom-, ~en var en del af landbrugsejendom, og at han ikke havde til hen-

sigt at anvende huset som sommerhus.

Rekvirenten har kævet træhuset fjernet. Lodsejeren har

oplyst, at træhuset er opført i ca. 65 uden tilladelse af nogen

art, og at areale~ er udyrket med undtagelse af ca. 0,5 ha i den

østlige ende. Huset ligger i det udyrkede område.

Lodsejeren protesterede mod fredningen og krævede sig

tillagt en erstatning på 3.000 kr. pr. ha.

Lodsejeren indgik på at fjerne træhuset - der ikke er

færdigbygget - inden l. august 1972 og retablere tilstanden på

tt arealet.

Lodsejer nr. 73, gårdejer Johan Frederik Mortensen, Øsløs - matr.
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nr. 2b Øsløs by og sogn - fredet areal 6,3 ha.

Lodsejeren gjorde gældende, at ca. L/3 af arealerne var

beplantet med skov, og at han ønskede yderligere at foretage til-

plantning med nåletræer til anvendelse som juletræer.

Nævnet gjorde lodsejeren opmærksom på, at offentlighe-

den skulle have adgang ad de eksisterende stier over grunden, og

at man ved Nationalmuseets mellemkomst eventuelt ville restaurere

gravhøjen.

Lodsejeren , der ikke ville udtale sig imod fredningen,

krævede sig tilkendt en erstatning på 3.000 kr. pr. ha.

Forlig blev forgæves forsøgt.

Lodsejer nr. 74, gårdejer Ari1d Nielsen, Øsløs • matr. nr. 32~

Øsløs by og sogn - fredet areal 7,5 ha.

Lodsejeren erklærede at ca. 50% af arealerne var beplan-

tet, resten blev drevet som landbrug. Lejer jagtretten ud til

korttidsjagt. Erklærer ikke at kende den på kortet markerede grav-

høj, men for hans skyld må den godt fredes.

Lodsejeren protesterede mod fredningen og krævede sig

tilkendt en erstatning på 3.000 kr. pr. ha.

Forlig blev forgæves forsøgt.

Lodsejer nr. 75, husejer Peter Kr. Lucassen, Skaarup pr. Vesløs

- matr. nr. 34a Øsløs by og sogn - fredet areal 2,9 ha.

Lodsejeren erklærede, at ca. l ha er beplantet, og at

resten er landbrugsrnæssigt dyrket.

Lodsejeren oplyste, at han fornylig havde solgt den af

fredningsforslaget omfattede lod af matr. nr. 34~ Øsløs (areal

3,0160 ha) til pensionist Marius Kristensen, Thorstedvej 50, 7700

Thisted, til anvendelse til græsning og jagt. Købesummen udgjorde

14.000 kr. og var betinget af godkendelse. Byudviklingsudvalget

for Thisted-Hanstho1m-egnen havde ved skrivelse af 19. april 1971
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meddelt tilladelse til udstykningen på vilkår af tinglysning af

servitut mod enhver form for bebyggelse m,v. Denne afgørelse er

af fredningsplanudvalget for Viborg amt anket til boligministe-

riet, hvis afgørelse endnu ikke foreligger.

Der blev etableret sædvanlig aftale vedrørende sti til

offentlig færdsel.

Krævede en erstatning på 3.000 kr. pr. ha.

Forlig blev forgæves forsøgt.

Det bemærkes, at boligministeriet ved skrivelse af 9.
november 1971 har nægtet udstykningstilladelsen vedrørende den

ovenommeldte lod af matr. nr. 34a Øsløs.

Lodsejer nr. 76, gårdejer Jens Erling Koldsgård, Højstrup pr.

Frøstrup - matr. nr. Sa Højstrup bYt Tømmerby sogn - fredet areal...
12,1 ha.

Lodsejeren havde i 1968 fået nævnets tilladelse til at

plante læhegn på østsiden af vejen til erstatning for ældre af

Vejlerne plantet hegn. Han havde videre opnået tilladelse til at

foretage en regulering af afvandingsgrøfter, således at disse vil

t få et mere naturligt fald. Endelig fik han tilladelse til at op-

dyrke en lille rest af sit areal, der henlå lyngbegroet. Gjorde

gældende, at han lejede jagtretten ud med en langtids jagtkontrakt.

Han ønskede at tilplante yderligere arealer med juletræer.

Nævnet gjorde gældende, at yderligere tilplantning ikke

var tilladt ifolge servitutten.

Lodsejeren protesterede mod fredningen og krævede sig

tilkendt en erstatning på 4.000 kr. pr. ha.

Forlig blev forgæves forsøgt.

Lodsejer nr. 77, (se under lodsejer nr. IS).

tt Lodsejer nr. 78, gårdejer Frantz Vagn Pedersen, Højstrup - matr.

nr. l~ Højstrup by, Tømmerby sogn - fredet areal 3,0 11a.
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Lodsejeren erklærede, at hele parcellen var landbrugs-

mæssigt dyrket; han ønskede at kunne oprense grøfterne; hvilket

nævnet godkendte. Han ønskede videre at kunne praktisere korttids-

jagtleje, hvilket nævnet modsatte sig, jfr. servitutten.

Der blev indgået aftaler vedrørende sti til offentlig

færdsel over arealerne.

Lodsejeren protesterede mod fredningen og krævede sig

tilkendt en erstatning på 3.000 kr. pr. hae

Forlig blev forgæves forsøgt.

Lodsejer nr. 79, gårdejer Arnfred Kr. Vigsø, Højstrup - matr. nr.

2a Højstrup by, Tømmerby sogn - fredet areal 4,6 ha.

Lodsejeren erklærede, at hele parcellen var landbrugs-

mæssigt udnyttet, og at han ønskede tilladelse til fortsat land-

brugsdræning, hvilket nævnet godkendte. Erklærede ikke at udleje

til jagtformål, samt fremsatte ingen indsigelser mod gående færd·

sel ad vejen langs parcellens sydside.

Lodsejeren protesterede mod fredningen og krævede sig

tilkendt en erstatning på 3.000 kr. pr. ha.

Forlig blev forgæves forsøgt.

Lodsejer nr. 80, husmand Niels Lynge Boesen, Højstrup - matr. nr.

3~ Højstrup by, Tømmerby sogn - fredet areal 2,3 ha.

Lodsejeren erklærede, at ca. 1 ha af arealerne var be-

plantet, resten henlå som græsningsarealer. Nævnet erklærede på

forespørgsel, at han ikke måtte tilplante yderligere arealer. Lods·.

ejeren erklærede, at han ikke udlejede til jagtformål, da han selv

var jæger; han protesterede mod fredningen og krævede sig tilkendt

en erstatning på 3.500 kr. pr. ha. Lodsejeren var indforstået med

gående færdsel ad vejen langs parcellens sydskel.

Forlig blev forgæves forsøgt •

~odsejer nr. 81, husmand Søren Chr. Andersen, Højstrup - matr.
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nr. 6e Højstrup by, Tømmerby sogn - fredet areal 1,1 ha.

Lodsejeren, der først gav møde ved det supplerende

lodsejermøde den 23. april 1971 oplyste, at arealet havde været

dyrket. Han var indforstået med gående færdsel ad vejen langs

parcellens sydskel. Lodsejeren protesterede mod fredningen og kræ-

vede sig tillagt en erstatning på 3.000 kr. pr. ha.

Forlig blev forgæves forsøgt.

Lodsejer nr. 82, gårdejer Jens Mølbæk Krogsgård, Højstrup - matr.

nr. 6~ Højstrup by, Tømmerby sogn - fredet areal 2,5 ha (2 lod··

der) •

Lodsejeren erk1ærede, at han drev hele parcellen land-

brugsmæssigt ••Han ønskede at kunne placere sin campingvogn på

grunden. Nævnet gjorde opmærksom på, at der ikke kunne forventes

givet tilladelse hertil, da det var stridende imod servitutten.

ICrævede sig tilkendt lo~ooo kr. til fuld afgørelse af erstatnin-

gen.

Forlig blev forgæves forsagt.

~odsejer nr. 83, gårdejer Emanuel Koldborg Christensen - matr.

nr. 6k Hajstrup by, Tammerby sogn - fredet areal 4,1 ha.

Lodsejeren erklærede, at hele arealet blev landbrugs-

Q~ssigt udnyttet, der var således ingen beplantning. Han blev påe .i.~'J<' forespørgsel gjort bekendt med, at tilplantning og ~tidsjagt-

leje forhindres gennem fredningsservitutten.

Lodsejeren krævede sig tilkendt 6.000 kr. pr. ha i fred-

ningserstatning, særlig begrundet ved jagtbegrænsningen.

Forlig blev forgæves forsagt.

~odsejer nr. 84, fru Johanne Skovsted, Hajstrup - matr. nr. 7~
Højstrup by, Tammerby sogn - fredet areal 2,5 ha.

Mødt var sannen, Otto Skovsted, Hojstrup,der erklærede,

~t arealerne i det hele var landbrugsmæssigt udnyttet. Han ønske-
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de tilladelse til fortsat landbrugsrnæssig dræning, hvilket næv-

net tiltrådte. Ønskede videre tilladelse til tilplantning og op-

stilling af jagthus til jagtleje på parcellen. Nævnet gjorde op-

mærksom på, at dette var uoverensstemmende med servitutten og

ikke kunne godkendes.

Ønskede sig tilkendt en erstatning på 3.000 kr. pr. ha.

Forlig blev forgæves forsøgt.

Lodsejer nr. 85, dyrlæge Sven Gade Christensen, Grindstedvej,

9381 Sulsted, civilingeniør Henning Landbo, Holmeparken 44,
2830 Virum, lærer Arne Landbo, Mylius Erichsensvej 21, 9000 Aal-

borg, tandlæge Mogens Landbo, Brogade 1, Thisted - matr. nr. lIg,

lod Højstrup by, Tømmerby sogn - fredet areal 1,1 ha.

Mødt var civilingeniør Henning Landbo samt tandlæge

Hogens Landbo, der udtalte, at parcellerne i det hele henlå land-

brugsrnæssigt dyrkede, og at lodsejerne ejede såvel lIg og lo~ som

II! i fællesskab, uanset at skødet på II! alene var lyst med

tandlæge Mogens Landbo som adkomsthaver. Arealerne udgjorde ialt

2 ha og en eventuel erstatning skulle deles med t til hver. Area-

lerne var udlejede til Vejleejerne V/inspektor Sørensen, Bygholm;

de anventes til rarskær og græsning. Der var ingen jagtleje af

arealerne, idet indehaverne selv var jægere.

~ævnet har tidligere konstateret, at der på matr. nr.

llf Højstrup var opfort jagthytte tilhørende ejerne, der erkendte,

at denne hytte var ulovlig opført. Fra rekvirentens side blev der

stillet krav om, a~ hytten skulle fjernes inden 1. januar 1972,

og at tilstanden på arealerne skulle retableres.

De mødte forpligtede lodsejerne til at fjerne jagthyt-

ten inden 1. januar 1972 og retablere tilstanden på arealet.

Lodsejerne protesterede mod fredningen og ville kræve

samme erstatning som blev tillagt naboerne.

Forlig blev forgæves forsagt.
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Lodsejer nr. 86, tandlæge Mogens Landbo, Thisted - matr. nrft 11~

Højstrup by, Tommerby sogn - fredet areal 0,9 ha.

(Se under lodsejer nr. 85).

Lodsejer nr. 87, Viborg amtsråd - matr. nr. 71i Øs10s by og sogn -

fredet areal ca. 2 ha.

Der var ikke mødt repræsentanter for amtsrådet.

Ved skrivelse af 24. marts 1971 har Viborg amtsråd af-

givet erklæring om, at man fra amtsrådets side ikke ville prote-

stere mod fredningen og ingen erstatning krævede.

Der er etableret 2 rastepladser på arealerne.

~ Sagen blev herefter udsat for at afvente en indstilling

fra Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning om en eventuel udvi~

de1se af det foreslåede fredede område med arealer i LYngbjerg-

området, idet fortidsmindeforvaltningen inden moderne blev a~ho1dt

havde adviseret nævnet om, at et sådant forslag vor under udar-

bejde1se.

Ved skrivelse af 29. april 1971 modtog nævnet det om-

meldte udvidelsesforslag, der er sålydende:, Tæt uden for det foreslåede fredningsområde 130-160 m ~ra

dennes grænse ligger nær ved hinanden 3 høje, 1107.37-39, der ikke

er ringere end de øvrige af sagen berorte haje, bortset fra den

starste 1107.40. Den ene, 1107,38, er den eneste i området, der

for den generelle beskyttelse af fortidsminderne i landet ved na-

turfrednings10ven af 1937 var fredet ved deklaration til Nationa~-

museet. Netop hvor disse høje ligger, har vestgrænsen for det af

Danmarks naturfredningsforening foreslåede ~redningsområde en in~-

bugtning, så hajene er kommet til at ligge uden for dette område.

Ved at eftergå grænsen i terrænet fra sydskellet af matro nr. 84d

til nordskellet af matr. nr. 23h skannes den lagt tilfældigt tværs

gennem beplantning, på matr. nr. 15g dog tværs over en ager.
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Rigsantikvarens fortidsmindeforvaltning finder den fore-

slåede afgrænsning af fredningsområdet på dette sted uheldig ved

netop at gå inden om de 3 høje, og man tillader sig at foreslå

qfgrænsningen ændret som vist på et vedlagt kort. Foruden den al-

lerede anførte grund kan forslaget motiveres med, at grænsen - i

modsætning til det tidligere forslag - dog på to steder følger

parcelskel og især, at der fra vejen, der i nord tangerer højen

1107,38, så snart man er uden for beplantningen (ca. 40 m vest

for østskellet af matr. nr. l5i) , er en storslået udsigt tværs

over engdragene syd for Skaarup mod Hannæs-højdedrag med Øsløs

kirke knejsende i horisonten og tværs over Limfjorden (Løgstør

Bredning) mod Mors. Denne eller en tilsvarende udsigt har man el-

lers intet steds inden for fredningsområdet.

I forbindelse med fredningssagen er foreslået udlagt en

vej og et par stier til brug for 'offentligheden. Såfremt fred-

ningsområdet udvides til også at omfatte højene 1107.37-39, vil

det være ønskeligt, at der udlægges offentlig sti til hojene.

Fortidsmindeforvaltningen tillader sig at foreslå en sti, som på

et vedlagt kort vist med gul farve. Den skonnes at være en meget

v~sentlig gevinst for hele fredningen, dels fordi der herved er

givet adgang til samtlige fortidsminder i området, dels og måske

især færdi der derved skabes en forbindelse mellem den forud fo-

reslåede vej og sti i syd og ost og den foreslåede sti hen over

Snekkerbjerg. Den med gul farve viste sti følger bestående skov-

veje og -spor kun ikke på det med stiplet linie viste stykke hen

over matr. nr. 23h. Den går her i en ganske åben fyrretræsbevoks-

ning (langs randen af tæt granskov), og det er antageligt unod-

vendigt at etqblere her en egentlig sti, idet stien kunne marke-

res ved en pil i hver ende. Ønsker man at etablere en egentlig og

retliniet sti, kan det ske ved fældning af to eller hojst tre

træer.
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Ved den foreslåede udvidelse af fredningsområdet ind-

drages under fredningssagen (kun) en enkelt lodsejer mere end

hidtil.

Fortidsmindefbrvaltningens udvidelsesforslag berører

udover arealer tilhørende lodsejerne nr. 34, 42, 43, 45 og 46

tillige et areal af matr. nr. 15d Øs10s by og sogn, tilhørende

gårdejer Niels Abildgaard Nielsen, Øsløs pr. 7742 VeSløs, som i

lodsejerlisten er betegnet som lodsejer nr. 88. Forslaget omfat-

ter ialt et areal på ca. 11,7 ha.

Såfremt udvidelsesforslaget tages til følge udgør stør-, relsen af samtlige arealer, der foreslåes fredede ialt ca.

680,0 ha.

Foranlediget heraf afholdt fredningsnævnet herefter den

15. november 1971 et nyt møde på Vesløs kro.

Under mødet var rekvirenterne. fredningsplanudvalget

for Viborg amt, Danmarks Naturfredningsforening og Rigsantikva-

rens fortidsmindeforvaltning repræsenteret, ligesom nævnets tek-

niske medhjælper var til stede, hvorimod Naturfredningsrådet havde

meldt forfald.

: Naturfredningsrådet har ved skrivelse af 22. november

1971 udtalt, at rådet kun kan støtte den af fortidsmindeforvalt-

ilingen foreslåede udvidelse af fredningen, der giver en bedre af-

græsning end i det hidtidige forslag. Endvidere er inddragningen

af det omme1dte udsigtspunkt og anlæg af den foreslåede offentlige

sti to væsentlige forbedringer af publikums mulighed for udnyttel-

se af fredningen.

På mødet drøftede nævnet om formiddagen forskellige for-

hold med henblik på udarbejdelsen af kendelsen, derunder isæt

spørgsmålet om størrelsen af de erstatninger, der ville være at

~ tillægge lodsejerne under forudsætning af, at arealerne blev fre-

det og at den i udkast foreliggende servitutbestemmelse, som næv-
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net godkendte, blev pålagt arealerne.

Om eftermiddagen holdt nævnet møde med enkelte lodsejere,

der særskilt var indvarslet.

Der blev kl. 14 forhandlet med lodsejer nr. 40, Lars

Chr. Larsen, kaldet Boe, idet det var blevet konstateret, at lods-

ejeren på den skovbevoksede del af hans lod matr. nr. 85~ Øsløs

under sagens behandling havde påbegyndt opførelsen af en bygning

i strid med fredningsbestemmelserne. Som resultat af forhandlin-

.tt gen indgik lodsejeren på at fjerne det af ham påbegyndt opførte

hus inden den l. maj 1972, idet nævnet intet fandt at erindre imod,

at lodsejeren fortsatte med at foretage fældning af træer til an-

vendeise som brænde.

Der blev herefter forhandlet med ~se.ier nr. 9, hus-

mfuLd Sune Chr. Sunesen, der stadig var ejer af matr. nr. 642 Øs-

10S. Lodsejeren, der ikke havde givet møde ved forhandlingerne

nedio marts måned, blev gjort bekendt med, 'et parcellen havde en

størrelse på 1,5 ha, heraf indenfor strandbyggelinie 0,4 ha.

Lodsejeren ville ikke udtale sig imod fredningen under

xorudsætning af, at der tillagdes ham samme erstatning, som andre
ee lodsejere fik med arealer af tilsvarende karakter.

Nævnet behandlede herefter det af Rigsantikvarens for-

~' tidsmindeforvaltning under 29. april 1971 indgivne forslag om ud-

videlse af det foreslåede fredede område med visse arealer i Lyng-

bjerg området.

Forslaget omfattede arealer tilhørende følgende lods-

ejere:

lodsejer nr. 34 - Ingvar A. Gregersen, Øsløs - matr. nr. 15g, 84d,

" II 42 - overlæge Mørkbak, Viborg - " " l6n
II II 4) - Edm.Koldborg Pedersen,Øsløs - " II 24i- II II 45 - otto Kr. Gregersen, Øsløs - " " 111 og
II II 46 - Karl Kr. Bjerre, Øsløs - " " 2)h
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samt som ny lodsejer

•.. lodsejer nr. 88 - grd. Niels Abildgaard Nielsen - matr. nr. l5~.

Lodsejerne, der var tilvarslet ved rekommanderet brev,

var alle mødt, med undtagelse af overlæge Mørkbak, der på grund

af sygdom havde meldt forfald.

Efter at nævnsformanden kort havde omtalt forslaget og

derunder oplyst om størrelsen af de arealer, der nu blev foreslået

inddraget under fredning, redegjorde museumsinspektør Kunwald,

Aarhus, som repræsentant for Rigsantikvarens fortidsmindeforvalt-

ning for forslaget i overensstemmelse med skrivelsen af 29. april

1971.,

I

Lodsejerne havde herefter lejlighed til at udtale sig,

og de erklærede efter nogen drøftelse, at de ikke ville udtale

sig imod, at de pågældende arealer blev inddraget under fredning,

idet de forbeholdt sig, at der blev tillagt dem erstatning i over-

ensstemmelse med deres tidligere påstand. Lodsejer nr. 88, Niels

Abildgaard Nielsen, matr. nr. l5d Øsløs, fredet areal 1,1 ha, i

det hele beliggende indenfor højbyggelinie, tilsluttede sig dette,

under forudsætning af, at der tillægges ham samme erstatning som

andre lodsejere fik for tilsvarende arealer.

Overlæge Mørkbak havde for sit vedkommende ved skrivel-

se af 12. november 1971 godkendt udvidelsen af det fredede område

af hans lod matr. nr. 16~ Øsløs, uden at der tillagdes ham erstat-

ning herfor under forudsætning af, at den aftale, der var truffet

ved det tidligere lodsejermøde, stod ved magt.

Samtlige lodsejere godkendte de foreslåede stiforbindel-

ser.

Herefter vedtog nævnet at inddrage de ommeldte arealer

~pder fredningen.

Kl. 15 blev derpå behandlet en ansøgning af 27. oktober

1971 om godkendelse af et skitseforslag til opførelse af nye avls-
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Eygninger på matr. nr. 65e Øsløs by og sogn. tilhørende lodsejer

It ILT. 15, I/S Bygholms Vejler.

For interessentskabet mødte bestyrelsesmedlem, ~rk. Edel

Margrethe Isager, Kokkedal pr. 9460 Brovst, sammen med inspektør

Chr. Sørensen.

Efter at sagen var blevet drøftet, ~oretoges der en besig-

tigelse på åstedet, hvor bygningen agtedes placeret.

Den ny avlsbygning ville blive placeret ca. 120 m ~ra

den gamle Øs1øs-Bygholmsvej1evej og ca. 220 m fra den ny 1ande-

vej. Bygningen ville blive orienteret i nord-syd og opført i over-

ensstemme1se med det foreliggende forslag mærket 71014 A og B.

Facaderne ville blive beklædt med trykimprægnerede brædder (1 på 2)

og taget udført som rørtag.

Under ~orudsætning af, at bygningen blev placeret og op-

ført i overensstemmelse med det oplyste. og orienteret i nord-syd,

indstillede såvel fredningsplanudvalget som Danmarks Naturfred·

ningsforening til nævnet, at man godkendte ansøghingen.

Nævnet vedtog here~ter eenstemmigt at meddele den ansøg-

te tilladelse til opførelse af ny avlsbygning på de af rekviren-

terne stillede vilkår, som de for interessentskabet mødende for-

P ligt ede sig til at overholde.

Sagen blev herefter udsat til udarbejdelse af kendelse.

Efter indgående drøftelser a~ sagen og besigtigelser af

området har fredningsnævnet fundet at måtte give rekvirenterne

medhold i, at de områder, der er foreslået fredet, ialt ca. 680 ha,

indenfor sine grænser er af en så særlig landskabelig skønhed og

derhos e~ter deres beliggenhed direkte op mod det videnskabelige

reservat omfattende bl.a. Selbjærg- og Bygholms Vejler er af

utvivlsom anvendelighed som naturvidenskabeligt ekskursionsobjekt

tt både med hensyn til ~lora og fauna, således at de er frednings-

værdige.
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Under hensyn hertil og til de store rekreative værdier,

der er af væsentlig betydning for almenheden, samt til at områ-

det, der stort set henligger i uberørthed, er omfattet af de na-

turparktanker, der har gjort sig gældende vedrørende landområdet

~ra Bulbjerg i nord, strækkende sig ned over Lund fjord, 8el-

bjærg- og Bygholms Vejler og med afslutning mod syd ved Limfjords-

kysten, har nævnet eenstemmigt vedtaget at tage påstanden om

fredning i medfør af fredningslovens § l til følge.

Der pålægges de fredede arealer ~ølgende fredningsser-

'--

vitut:

l.

Arealerne skal henligge i deres nuværende tilstand,

der må således ikke uden fredningsmyhdighedernes tilladelse fo-

retages afgravning (grusgravning, tørvegravning)~ opfyldning el-

lcr planering udover, hvad der er påkrævet for den landbrugsrnæs-

sige drift af det for tiden dyrkede. Almindelige mindre jordar-

bejder skal iøvrigt kunne foretages i tilslutning til eksisteren-

de bebyggelse.

Nye veje må ikke anlægges (jfr. dog pkt. 4), eksiste-

rende sø og mosearealer må ikke afvandes, ligesom der ej heller

ved udgrøftning eller bortpumpning må foretages vandstandssænk-

ning. Uden særlig tilladelse skal eksisterende grøfter og veje

kunne vedligeholdes.

2.

Arealer, der i øjeblikket er under kultur, må dyrkes

som hidtil.

Udyrkede arealer må ikke opdyrkes. De må endvidere ikke

uden de påtaleberettigedes godkendelse underkastes kemikaliebe-

handling eller andre indgreb, der kunne ændre den vilde floras

og faunas arts- og mængdernæssige sammensætning.

Beplantning med busk- og trævegetation må ikke finde
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sted uden for de nu eksisterende skovområder.

Fredningsmyndighederne skal kunne foretage foranstalt-

ninger til fjernelse af selvsået trævækst, såfremt ejeren ikke

selv ønsker at foretage hugsten.

Afgræsning af arealerne er fremdeles tilladt. Ophører
:

en sådan græsning skal fredningsmyndighederne være berettiget

til - uden udgift for ejerne - at lade arealerne afgræsse eller

behandle på anden måde med tilsvarende hensigt.

Etablering af minkfarme vil ikke blive godkendt.

Andedamme må kun etableres med de påtaleberetxigedes

godkendelse.

Der må fremtidigt ikke på arealerne foretages nogen

form for bebyggelse, hverken midlertidigt eller vedvarende. dog

bortset fra nødvendig tilbygning til eksisterende landbrugsejen.

domme, græsningsformål etc. alt efter fredningsmyndighedernes

forudgående godkendelse.

Der meddeles ejerne af matr. nr. 16f Øsløs by og sogn,

af matr. nr. 28h sammesteds og af matr. nr. 15! sammesteds, hen-

holdsvis lodsejer nr. 42 overlæge Alf Mørkbak, lodsejer nr. 64,

læge Ejnar M. Jørgensen og lodsejer nr. 69a elektriker Svend Eske-

sen tilladelse til at udvide de på parcellen eksisterende bebyg-

gelser på vilkår af, at der forinden bygningsarbejder påbegYndes

indhentes godkendelse hertil fra fredningsnævnet. Der må på area-

lerne ikke etableres selvstændige bebyggelsesenheder.

Der må ikke opstilles boder, skure, master, transforma-

torstationer, beboelsesvogne, campingvogne, telte eller andre

indretninger, der kan virke skæmmende eller forringende på områ-

dets betydning for almenheden.

Landbrugsmæssig hegning af de under drift værende land-

brugsarealer skal kunne foretages overalt. Fornødne hegnsgennem-
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gange i forbindelse med de ved fredningen udlagte gangstier skal

kunne etableres ved fredningsmyndighedernes foranstaltning.

Arealerne må ikke benyttes til henkastning af affald,

og der må ikke henstilles gamle biler eller etableres bi1ophug-

uingspladser i området. Motorbaner må ikke oprettes i området.

4.
Offentligheden har adgang til den på tinglysningskortet

viste del af området på alle udyrkede arealer, og iøvrigt ad ek-

sisterende veje og stier samt ad de stier som er angivet på kor-

tet, alt iøvrigt jfr. naturfredningslovens § 55, stk. 2-4.
I tiden fra den 15. april til den 15. juni er det kun

tilladt ejere og brugere samt disses medarbejdere at færdes på de

arealer, som er beliggende syd for den gamle 0sløs-Bygho1mvejle-

vej.

Motorkørsel skal være forbudt udenfor de veje, der er

anlagt hertil.

På de offentligt tilgængelige arealer, herunder veje

og stier, må ingen form for hegning foretages uden forudgående

tilladelse fra fredningsnævnet i de enkelte tilfælde, og da på de

af dette fastsatte vilkår.

Fredningsmyndighederne skal have ret til uden udgift for

ejeren at afmærke ture for færdsel i naturområderne ad de på ser-

vitutkortet viste veje og stier. Fredningsmyndighederne skal til

vejledning for publikum kunne opsætte kortborde på enkelte centra-

le steder i området.

Ved fredningsmyndighedernes foranstaltning skal der efter

~orhandling med ejerne på udyrkede arealer eller i forbindelse

13ed stier, der er udlagt til offentlig færdsel, opsættes møller

e~ler stenter i hegn som gennemgang for de besøgende.

tt Fredningskendelsen skal ikke være til hinder for, at

staten efter forhandling med ejerne erhverver og indretter area-
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ler til offentlig parkeringsophold, herunder etablerer offentlige

toiletter,

Antallet af jagtberettigede må ikke øges i forbindelse

ned udstykning eller ved udstedelse af korttidsjagttegn. Færdsel

med løsgående hunde er forbudt hele året, når der ikke er tale

om færdsel med hunde i relation til jagtudøvelse.

5.
Fredningsplanudvalget skal efter retningslinier meddelt

a~ Rigsantikvarens fortidsmindeforvaltning og efter forhandling

med ejerne være berettiget til, dels at istandsætte, dels fore-

tage rydning af træ- og buskvækster på de i området beliggende

fredede høje, mb. 1107 nr. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 og 40
samt af de høje, der ved denne kendelse påny undergives fredning,

højene mb. 1107 nr. 43 og 45 og den fremtidige nr. 66.
Fredningsplanudvalget skal under tilsvarende forudsæt-

ninger tillige være berettiget til at foretage rydning af arealer
"

udenfor de ommeldte høje i en afstand af indtil 5 m regnet fra

højfod og indtil fuldvoksne planters yderste grænse. Hvor højene

: ~igger tæt sammen, skal rydningsgrænsen normalt beregnes som en

kombination af cirklen på 5 m fra højfod og fællestangenten til

disse cirkler, men rydningen kan særlig af hensyn til udsigten

til højene fra stier i området dog udføres i et noget videre om-

fang.

6.
Fredningsplanudvalget og naturfredningsrådet har tilsy-

net og administrationen af det fredede område og kan efter sam-

råd med lodsejerne foretage foranstaltninger med henblik på area-

lernes naturfredningsmæssige pleje.

7.
~ Påtaleret i henhold til servitutten tilkommer fredningsnævnet,

Danmarks naturfredningsforening, naturfredningsrådet samt fred-
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ningsplanudvalget for Viborg amt hver for sig eller i forening.

Hvad angår spørgsmålet om erstatni~ for fredningen er

der i nævnet enighed om, at der, udover de tilfælde hvor der er

opnået overenskomst med lodsejere om fredning uden erstatning,

bør tillægges lodsejerne erstatning for pålæggeise af frednings-

servitutten, idet nævnet har lagt vægt på, at nærværende frednings-

sog for største parten af arealernes vedkommende er begæret rejst

inden 1. oktober 1969, hvorefter sagen i medfør af § 69, stk. 1,

i den nugældende fredningslov, lov nr. 314 af 18. juni 1969 skal

behandles efter bestemmelserne i den tidligere lov om naturfred~

ning, lovbekendtgørelse nr. 194 af 16. juni 1961.

Fra hovedparten af lodsejernes side er der fremsat krav

om erstatninger på 3.000 kr. pr. ha, idet dog enkelte har frem.

sot k~av om mindre erstatningsbeløb pr. arealenhed, medens nogle

har fremsat krav om erstatning på fra 4-5000 kr. og op til

:0.000 kr. pr. ha. Flere lodsejere har fremsat krav om et samlet

erstatningsbeløb på fra 10.000 kr. og op til 50.000 kr.; hvorhos

lodsejer nr. 44 har fremsat krav om en samlet erstatning på

330.000 kro begrundet ved en påtænkt udstykningsplan med sommer-

husbebyggelse for øje, medens lodsejer nr. 13 har fremsat et til-

svarende krav på 410.000 kr. især foranlediget ved bestemmelsen

OD forbud mod korttidsjagttegn.

Ved fastlæggelsen af størrelsen af de erstatningsbeløb~

der pr. arealenhed vil være at tillægge lodsejerne, er der imid-

lertid enighed i nævnet om, at der herunder vil være at tage hen--

syn til, at der vedrørende de til fredning foreslåede arealer,

der nu er udlagt i landzone, ikke siden ikrafttrædelsen den 1.

opril 1961 af landsbyggeloven (lovbekendtgørelse nr. 158 af 8.

ooj 1968 § 66) jfr. den nugældende zonelovgivning, lov nr. 315 af

18. juni 1969, der trådte i kraft den 1. januar 1970 (§ 25), har
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:

roreliggen reelle muligheder ~or bebyggelse a~ arealerne.

Under hensyn hertil har nævnet vedtaget, at der ikke

findes grundlag for at tillægge lodsejer nr. 44 nogen højere er-

statning, end der tillægges andre ejere af arealer a~ tilsvaren-

de karakter.

Nævnet har herefter ikke kunnet godkende størrelsen af

de af lodsejerne fremsatte krav, og da forlig herom ikke har væ-

ret muligt at opnå, er der i nævnet enighed om, at erstatninger-

ne for pålæggeise a~ fredningsservitutten vil være at yde i hen-

hold til ~ølgende hovedretningslinier.

l) For dyrkede arealer ydes der en erstatning på 700 kr. pr. ha.

2) For udyrkede arealer, herunder skovbevoksede der i~ke er på-

lagt ~redskovspligt, ydes der en erstatning på 400 kr. pr. ha.

3) For skovbevoksede arealer, der er pålagt fredskovspligt, og

for arealer, der tidligere er undergivet begrænsninger e~ter

fredningslovens § 47, stk. 1, nr. log J og efter § 53 om

skov-, vej- og højbyggelinier, ydes der en erstatning på 300 kr.

pr. ha, og

4) For arealer, der er omfattet a~ bestemmelsen i ~redningslovens

§ 46 om strandbyggelinie, ydes der en erstatning på 100 kr.

pr. ha.

Der var derudover enighed om, at der i enkelte til~ælde

ville være at tillægge lodsejere en højere erstatning ~.eks. i

anledning af salg a~ parceller, der sket umiddelbart før sagens

rejsning, og i de tilfælde, hvor lovligt placerede bebyggelser e~-

ter rekvirentens begæring ønskedes fjernet.

Der er endvidere i nævnet enighed om, at tillæggeisen

af de foran ommeldte erstatninger ydes som godtgørelse ~or samt-

lige de i fredningsservitutten pålagte bestemmelser, og at der

tt oåledes ikke vil være at yde nogen yderligere erstatning for be-

stemmelsen om forbud mod, at antallet af jagtberettigede øges i
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forbindelse med udstykning eller ved udstedelse af korttids jagt-

tegn, idet formuleringen af servitutbestemmelsen ikke er til hin-

der for, at lodseje~ne udøver den for en grundejer normale jagt

i forbindelse med, at jagtretten eventuelt kan udlejes på åre-

mål, jfrs. herom lov om jagt, lov nr. 221 af 3. juni 1967.

Bestemmelsen om jagtudøvelsen har af nævnet indgående

været drøftet med Naturfredningsrådet og Vildtbiologisk Station,

der begge har anbefalet bestemmelsens udformning i den nu fore-

liggende form.

For så vidt særlig angår det af lodsejer nr. 13, Børge

Mogensen, fremsatte krav om erstatning begrundet ved forbuddet

mod udstedelsen af korttidsjagttegn, har nævnet yderl~gere lagt

ve~gt på, at det lodsejeren tilhørende areal, matr~ nr. 22~ Øsløs,

kun h3r en bredde på ca. 126 m og en længde på ca~ 1080 m, og ef-

ter de for nævnet foreliggende oplysninger herefter ikke som ene-

ste jagtområde kan betegnes som egnet til udøvelse af jagt ud-

over den en grundejer tilkommende jagtret. I denne forbindelse be-

mærkes det, at lodsejeren har fore~agt· spørgsmålet om indskrænk-

ningen i servitutbestemmelsen set i relation til jagtudøvelsen

indenfor Bygholm og Han-herreds Vejler for ministeriet for kultu-

relle anliggender. Ministeriet har ved skrivelse af 14. juni 1971,

so~ er kommuniceret for nævnet, besvaret den rejste forespørgsel

og efter en indhentet udtalelse fra Naturfredningsrådet bl.a. be-

mærket, at reservatbekendtgørelsen for så vidt angår Vejle-area-

lerne i medfør af fredningslovens § 69, stk. 6, eventuelt vil bli-

ve ophævet i forbindelse med, at reservatet fredes i henhold til

naturfredningslovens kap. III.

Naturfredningsrådet har overfor nævnet givet udtryk for,

at rådet, såfremt reservatet fredes, og der derunder træffes andre

~ bestemmelser, end de nu med Vejle-ejerne aftalte, om jagtudøvelse

i reservatet, forbeholder sig at kræve nærværende fredningssag
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genoptaget med henblik på pålæggeise af yderligere begrænsninger

i udøvelsen af jagt på det fredede område.

Der er endelig i nævnet enighed om, ~ nægte lodsejer

nr. 29, gårdejer Søren Chr. Sørensen tilladelse til at foretage

overdækning af dammen på hans areal, matr. nr. 9~ Øsløs, og ~

meddele lodsejer nr. 65, læge Ebbe Magnus Thomsen, afslag på an-

søgningen om tilladelse til bebyggelse af matr. nr. 28~ Øsløs.

De a~ hævnet som foran fastsatte erstatninger udredes

herefter i henhold til nedenstående fortegnelse over lodseje~ne,

der anføres med de foran benyttede løbenumre, arealerne der an-

føres i 2 kolonner indeholdende 1) fredet areal ialt og 2) her-

af arealer, der er Omfattet af strand., høj-, vej~ og skovbygge-

linier m.m., samt er~ta~2~ngsbeløb pr. arealenhed og det for hver
, Ienkelt lodsejer fastsatte samlede erstatningsbeløb.

fredet
areal
ialt

heraf tidl.
dhdergivet ,
strandfr~ (Strb)
højbyggel.(Høj)
fredSkOV(Frsk.j
vejbyggel(vejb
skovbyggel(skb
skovbevoks(skov)
udyrkede(Udyrk)
og dyrkede arealer

(Dyrk)

Lodsejere:

Matr. nr. m.v. ha ha kr.

Lb. nr. l

Grd. Arne Søren-
sen, Øsløs pr.
7742 Vesløs

matr. nr. 9~ 31,1
Øsløs by og sogn
(2 lodder)

Strb.-lo,2
Frsk.- 6,1
Vejb.- 0,2
Sk.b.- 0,7
Skov.- 6,8
Udyrk- 7,1

transport: 31,1

erstatning
pr.

arealerlhed
ha

samlet
erstatning

Erstatning
fastsat
skønsmæssig 12.000

12.000
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Heraf' tidl.
undergivet
strand:fr.(Strb)
højbyggel.(Høj)
f'redskov(Frsk.}
vejbyggel(Vejb)
skovbyggel(skb)
skovbevoks(skov)
udyrkede(Udyrk)
og dyrkede arealer

(Dyrk)
ha

erstatning
pr.

arealenhed
ha

samlet
erstotning

kr.
transport: 12.000

Lb. nr. 2

Skovr. Knud Han-
sen, Mangehøje-
plantage, Naur pr.
7500 Holstebro

matr. nr. 18h
Øsløs by og sogn

31,1

Strb.- 1.6
Udyrk- 4,3

~~ nr. 2a (tidl. lb.nr. 39)

Skovr. Knud Han-
sen, Mangehøje-
plantage, Naur pr.
7500 Holstebro, og
kommuneassistent
Poul Hansen, boen-
de sammesteds,

matr. nr. 20a:f
Øsløs by og sogn

Erstatningsbeløbet
skal deles med 4/5
til Knud Hansen og
1/5 til Poul Han-
sen.

Lb. nr. 3

Anton P.Koldsgård,
Canada, v/adv.M.A.
Madsen, 9690 Fjer-
ritslev,

metro nr. 4~, 4h, 55,1
5h, 5,!;!.,5i, 6~,
6h, 6ii, 715.,7h,
7!}..,7f' Øsløs by
og sogn
(2 lodder)
transport: 101,4

Frsk.- 9,3

Strb.- 5,7
Frsk.- 7,1
Vejb.- 4,1
Sk.b.- 3,2
Skov.- 7,2
Udyrk-27,8

)

~

100
400

300

100

300

400

1.880

2.790

.-l!i:_?3 o.
31.560



-73-
fredet heraf tidl. erstatning samlet
areal undergivet pr. erstatning
ialt strandfr. ~Strb) arealenhed

Lodsejere: højbyggel. Høj) ha
f'redSkOV(FrSkoj
vejbyggel(Vejb
skovbyggel(Skb

-" skovbevoks(Skov)
udyrkede(Udyrk)
og dyrkede arealer

(Dyrk)
Matr. nr. m.v~ ha ha kr.
transport: 101,4 31.560

Lb. nr. 4

Grd. Edmond Kold-
borg Pedersen~
Øsløs pr. 7742
Vesløs, og, mek. Egon Kold-
borg Pedersen,
Grønlandsvej 14,
7700 Thisted,

matr. nr. 50 ~;o St:t'b.-1,8 100
Øsløs by og sogn Udyrk- 0;2 400 260

Lb.nr. 5
Thisted kommune,
7700 Thisted,

matr. nr. 43 1,4 Strb.- 0,7 frafaldet o
Øsløs by og sogn Udyrk- 0,7

Lb. nr. 6: Grd. Børge Niel-
sen, 7742 Vesløs,

matr. nr. 92~ 2,6 Strb.- 0,6 100
Øsløs by og sogn Udyrk- 2,0 400 860
(2 lodder)

Lb. nr. 7
Grd. Peder Bund-
gaard, Øsløs pr.
7742 Vesløs,

matr. nr. 8~ 19,2 Strb.- 0,9 100
Øsløs by og sogn Frsk.- 3,5

~(2 lodder) Vejb. - 3,3 300
Sk.b.- 0,6 )
Skov.- 3,2 ) 400 6.670Udyrk- 7,7 )

transport: 126,6 39.350



fredet
areal
ialt

Lodsejere:

::

Matr. nr. m.v. ha
39.350transport: 126,6

Lb. nr. 8
Grd. Jens Chr.
Gade Christensen,
Vesløs Mark pr.
7742 Vesløs,

-74-
heraf tidl.
undergivet
strandfr. (Strb)
højbyggeL (Høj)
fredskov(Frsk. )
vejbyggel{Vejb)
skovbyggel(Skb)
skovbevoks(Skov)
udyrkede(Udyrk)
og dyrkede arealer

(Dyrk)
ha

matr. nr. lod
Øsløs by og sogn

6,6 Strb.- 0,7
Udyrk- 5,9

Lb. nr. 9

Husmand Sune Chr.
Sunesen, Øsløs pr.
7742 Vesløs

matr. nr. 64b
Øsløs by og sogn

1,5 Strb.- 0,4
Udyrk- l,l

Lb. nr. lo

:
Johannes Bruun,
Plejehjemmet "Sol-
gården", Hundborg
pr. 7700 Thisted,
vjgdr. Helge Bruun,
Arup pr. 7742 Ves-
løs,

matr. nr. 55a, 60, 3,4
61 Øsløs by ";g
sogn

Lb. nr. 11 og 12

Gdr. Ove Hansen,
Øsløs pr. 7742 Ves-
løs,

matr. nr. 202, 21b,10,6
36~, 37~ Øsløs by
og sogn
(3 lodder)

transport: 148,7

Strb.- 1,1
Udyrk- 2,3

Strb.-
Sk.b.-
Skov. -
Udyrk-

0,6
2,9
1,3
5,8

erstatning
pr.

arealenhed
ha

100
400

100
400

100
400

100
300
400

samlet
erstatning

kr.

2.430

480

1.030

3.770



fredet
areal
ialt

'-(.)-

heraf tidl.
undergivet
strandfr. (Strb)
højbyggel.(Høj)
fredskov(Frsk.)
vejbyggel(Vejb)
skovbyggel(Skb)
skovbevoks(Skov)
udyrkede(Udyrk)
og dyrkede arealer

(Dyrk)

erstatning
pr.

arealenhed
ha

samlet
erstatning

Lodsejere:

Matr. nr~ m.v. ha kr.ha
t:::-ansport 148,7

Lb. nr. 13----_._-
Entreprenør Bør-
ge Gram Mogensen,
Feriecentret,
Bygholm, Øsløs
pr. 7742 Vesløs,

matr. nr. 22~ 13,8
Øsløs by og sogn

Strb.- 1,5
Udyrk-12,3

100
400

~b. nr. 14 (jfr. det tidligere lb.nr. 21)

Styrmand Arne
Keller Ni.elsen,
Øsløs pr. 7742
Vesløs,

matr. nr. 3~, 58,
62b Øsløs by og
sogn (3 lodder)

5,7 Strb.- 0,4
Vejb.- 0,3
Sk.b.- 3,0
Udyrk- 2,0 1.830

)
)

100
300

400

Lb. nr. 15

I/S Bygholm og
Vesløs Vejler v/
bestyrelsen: for-
manden direktør
Jørgen Rasmussen,
Strøybergsvej 7,
Hasseris, 9000
Aalborg, bestyrel-
sesmedlemmerne frk.
Edel Margrethe Is-
ager, Kokkedal pr.
9460 Brovst, og
direktør Ib Trock-
Jansen, Strandvej
17, Springforbi
pr. 2942 Skods-
borg,

matr. nr. 17,.<1,l7~,42,3 erstatning o
3812., 39P., 42b, 44, frafaldet
45.!2.,46b, 48b, 52b,
53,"2,65"e, 57b, 66d,
67:2, 691) 73b, 9lb--'5l.~ Øsløs by og sogn
m~trn nr. 4g,Højstrup
l")"lT ,. Tømmerby sogn

-' .
trans::Jort 210,5 r:;:~ Oh ....



-76-
fredet heraf tidl. erstatning samlet
areal undergivet pr. erstatning
ialt strandfr. (Strb) arealenhed

Lodsejere: højbyggel.(Høj~ ha
fredskov(Frsk.
Vejbyggel(Vejb~
skovbyggel(Skb
skovbevoks(Skov)
udyrkede(Udyrk)
og dyrkede arealer

(Dyrk)
Matr. nr. m.v .. ha ha kr.

transport: 210,.5 .53.960
Lb. nr. 16e)
Gdr. Jens Martin
Kortsen, Øsløs
pr. 7742 Vesløs,, matr. nr. 4b 0s- 22,5 Strb.- 2,8 100
løs by og sogn Udyrk-19,7 400 8,160
Lb. nr. 17
Gdr. Niels Chr.
Pedersen Thorning,
Øsløs pr. 7742
Vesløs,

matr. nr. l~, lf, 44,.5 Strb.- 3,3 100
lj[, Ih, 40~, .59~ Vejb.-18,8 ) 300
Øsløs by og sogn Sk.b.- 1,1 )
(2 lodder) Dyrk.-2l,3 700 21.210
Lb. nr. 18e Gdr. Anæus Chris-e tensen, Øsløs pr.
7742 Vesløs,

e matr. nr. 40b
Øsløs by og sogn 1,6 Udyrk- 1,6 400 640
Lb. nr. 19

Planteskoleejer
Thorvald Jensen,
Nørregade .54,
6740 Bramminge,

matr. nr. 47~, 63,2,.5,3 Vejb.- 0,3 300
68d, Øsløs by og Udyrk- 5,0 400 2.090
sogn,

e transport: 284,4 86.060



,

ee

•

fredet
areal
ialt

Lodsejere:

Matr. nr. m.v. ha

86.060transport 284,4

Lb. nr. 20

Murerm. Henry
Larsen,
7742 Vesløs~'

matr. nr. 72d
Øsløs by og sogn

-77-
heraf tidl.
undergivet
strandfr. (Strb)
højbyggel.(Høj)
fredskov(Frsk.)
vejbyggel (Vejb)
skovbyggel(Skb)
skovbevoks(Skov)
udyrkede(Udyrk)
og dyrkede arealer

(Dyrk)
ha

Vejb.- 0,7
2,0 Sk.b.- 0,2

Udyrk.-l,l

L1;>.nr. 21

se lb. nr~ 14

Lb. nr. 22

Maskinsnedker Ove
Nielsen, Brorsons-
vej 4, 7800 Skive,
og gartner Knud
Johansen, Jebjerg
pr. 7870 Roslev, i
lige sameje,

matr. nr. 7l~ 0s- 5,0
løs by og sogn

Erstatningen skal
udbetales til grd.
Henry Thøgersen,
"Steenagergaard",
Vorup pr. 8900 Ran-
ders, såfremt sa-
gen gennemføres in-
den udgangen af
1975.
Lb. nr. 23

se lb. nr. 15

transport: 291,4

Vej'b.- 2,0
Sk.b.- 2,8
Udyrk- 0,2

erstatning
pr.

arealenhed
ha

300

400

300

400

samlet
erstatning

kr.

710

1.520



-78-
fredet heraf tidl. erstatning samlet
areal undergivet pr. erstatning
ialt strandfr. ~Strb) arealenhed

Lodsejere: højbyggel. Høj) ha
f'redSkov(FrSk'j
vejbyggel(Vejb
skovbyggel(Skb
skovbevoks(Skov)
udyrkede(Udyrk)
og dyrkede arealer

(Dyrk)
Matr. nr. m.v. ha ha kr.
transport: 291,4 88.290
Lb. nr. 24

Direktør Poul
Ørum Pedersen,
Hasserisvej 123,, 9000 Aalborg,

Matr. nr. 21,2, 2,8 Vejb.- 0,2
~

30054:2, Øsløs by Sk.b.- 1,9og sogn Skov.- 0,6 ) 400
Udyrk- 0,1 ) 910

Lb. nr. 25
se lb. nr. 15.
Lb. nr. 26

Fru Marianne
Nielsen, Øsløs
pr. 7742 Vesløs,

: matr. nr. 56,! 1,7 Vejb.- 1,5 ) 300Øsløs by og sogn Sk.b.- 0,2 ) 510
Lb. nr. 27
se lb. nr. 15.
Lb. / 28nr.

Gdr. ~ksel Mik-
kelsen, Øsløs pr.
7742 Vesløs,

matr. nr. 21f, 21,,2,,14,0Vejb.- 3,9
~37!!" 82~, Øsløs Frsk.- 1,0 300by og sogn, Sk.b.- 6,4 )

Dyrk.- 2,7 700 5.280

, transport: 309,9 94.990
-•



,

,

Lodsejere:

Matr. nr. m.v.

fredet
areal
ialt

ha

-79-
heraf' tidl.
undergivet ;
strandf'r. (Strb)
højbyggel.(Højl
fredskov(Frsk.
vejbyggel(Vejb
skovbyggel(Skb
skovbevoks(Skov)
udyrkede(Udyrk)
og dyrkede arealer

(Dyrk)
ha

erstatning
pr.

arealenhed
ha

samlet
erstatning

kr.
transport: 94.990
Lb. nr.29

Gdr. Søren Chr.
Sørensen, Øs-
løs pr. 7742
Vesløs,

matr. nr. 9d
Øsløs by og sogn

Lb. nr. 30

Gdr. Poul Niel-
sen Søndergaard.
Øsløs pr. 7742
Vesløs,

matr. nr. 5~, 5~,
Øsløs by og sogn
(2 lodder)

Lb. nr. 31

Gdr. Eilif Bruun,
Øsløs pr. 7742
Vesløs,

matr. nr. loa
Øsløs by og sogn

Lb. nr. 32

Rentier Jens Thor-
hauge, Øsløs pr.
7742 Vesløs,

matr. nr. 5.lr
Øsløs by og sogn

transport:

3,2 Vejb.- 1,7
Frsk.- 1,1
Skov.- 0,4

6,6 Vejb.- 1.9
Sk.b.- 4,4
Skov.- 0,3

9 , 6 Ve jv·~... l, 7
Sk.b.- 5,1
Frsk.- 2,8

~
)

2,4 Frsk.- 2,4

331,7

)
)

300

400

300

400

300

300

1.000

2.010

2.880

720

101.600



-80-
fredet heraf tidl. erstatning samlet

e areal undergivet pr. erstatning
ia1t strandfr.(Strb) arealenhed

Lodsejere: højbyggel. (Højl ha
fredskov(Frsk.
vejbygge1(Vejb
SkOVbygge1~Skb)
skovbevoks Skov)
udyrkede(Udyrk)
og dyrkede arealer

(Dyrk)
Matr. nr. m.v. ha ha kr.
transport: 331,7 101.600

Lb. nr. 33
Boelsmand Aksel
Daniel Hege1und,
Øsløs pr. 7742, Vesløs,

matr. nr. 83.2, 1,2 Sk.b.- 1,0 300
Øsløs by og sogn Udyrk- 0,2 400 380

Lb. nr. 34

Husmand Ingvar
Andr. Gregersen,
Øsløs pr. 7742
Vesløs,

matr. nr. l5~, 20~, 16,1 Høj. - 1,8 ) 300
2o,!:, 20Z, 84d Sk.b.-lo,4 )
Øsløs by og sogn Skov.- 1,1 400
(4 lodder) Dyrk.- 2,8 700 6.060

Lb. nr. 35

I Gdr. Ejvind Bach,
Øsløs pr. 7742
Vesløs,

matr. nr. 20h, 20i 2,7 Sk.b.- 0,8 300
Øsløs by og sogn Dyrk.- 1,9 700 1 ..570
Lb. nr. 36 og det
tidl. lb. nr. 70

Gdr. Lars Peter
Gregersen, Øsløs
Mark pr. 7742
Vesløs,

matr. nr. 11~ (2 3,4 Sk.b.- 3,4 300 1.020
lodder) , 20JI, 202
Øsløs by og sogn

-- transport: 355,1 110.630



,

,

fredet
areal
ia1t

Lodsejere:

tfatr. nr. m.v. ha
110.630transport: 355,1

Lb. nr. 37

Gdr. Anders Boe-
sen Bonnerup,
Øsløs pr. 7742
Vesløs,

-81-
heraf' tidl.
undergivet
strandfr.(Strb)
højbygge1.(Høj)
fredskov(Frsk.)
vejbygge1(Vejb)
skovbyggel.(Skb)
skovbevoks(Skov)
udyrkede(Udyrk)
og dyrkede arealer

(Dyrk)
ha

matr. nr. 20d
Øsløs by og sogn

1,4 Sk.b.- 0,4
Skov.- 1,0

Lb. nr •..-2§.

Arbmd. Chr. Jen-
sen, Nr. Alle
61, 7700 Thi-
sted,

1,4 Skov.- 1,4matr. nr. 20ad
Øsløs by og sogn
Lodsejeren, der har
forpligtet sig til
at fjerne det gl.
iskagehus, tilplig-
tes yderligere at
fjerne det på
arealet opførte
skur inden 1/1-1980
og der tillægges
lodsejeren en er-
statning herfor på

~. nr.. 19
se lb. nr. 2a.

Lb. nr.. 40

Husmand Lars Chr.
Larsen (kaldet
Boe), Øsløs pr.
7742 Vesløs,

matr. nr. 85.2-
Øsløs by og sogn

10,2 Sk.b.- 6,1
Skov.- 2,0
Dyrk.- 2,1

transport: 368,1

erstatning
pr.

arealenhed
ha

300
400

400

300
400
700

samlet
erstatning

kr.

.520

560

2.000

4.100
117.810



Lodsejere:

Matr. nr. m.v.

fredet
areal
ialt

ha

-82-
heraf tidl.
undergivet
strandfr.(Strb!
højbyggel. (Høj
fredskov(Frsk.
vejbyggel (Vejb)
skovbyggel(Skb)
skovbevoks(Skov)
udyrkede(Udyrk)
og dyrkede arealer

(Dyrk)
ha

erstatning
pr.

arealenhed
ha

samlet
erstatning

kr.
transport

Lb. nr., {l-l

Gd.r. Tage An-
dreas Ravn. øs"
løs pr. 7742-
Vesløs,, matrl' nr. 16,2.;84h Øsløs by
og sogn

Lb. nr. 42

Overlæge Alf
Mørkbak, Nørre-
søvej Jo, 8800
Viborg,

matr. nr. 16f,
l6~ Øsløs by og
sogn

Id>. nr. 43, Gdr. Edmond Kold-
borg Pedersen,
Øsløs pr. 7742
Vesløs,

matr. nr. lJ.s"
24,i, J21i, Øsløs
by og sogn
(J lodder)

Lb. nr. 44
jfr. lb.nr. 4

J68;1

7;1 Sk.b.- 2.9
Dyrk ....4,2-

lJ,4 Høj. - 2,1
Sk.b.- 7,1
Skov.- 2,2
Dyrk.- 2,0

lJ,2 Høj. - 1,9
Sk.b.- 0,7
Skov.- 1,7
Udyrk- 4,7
Dyrk.- 4,2

Gdr. Edmond Kold-
borg Pedersen,
Øsløs, og gdr.
Ove Henriksen,
Øsløs pr. 7742
Vesløs,
matr.nr.llc,llm, 25,J
IlE' 1202, 15~, 2J~,
2J~ Øsløs by og sogn
transport: 427,1

Sk.b.- 7,4
Dyrk.-17,9

300
700

Erstatning
frafaldet

Joo

400
700

300
700

J~810

o

6.280



-83-
f'redet heraf' tidl. erstatning samlet• areal undergivet pr • erstatning
ialt strandf'r.(Strb) areal enhed

Lodsejere: højbyggel.(Høj~ ha
f'redskov(Frsk.
Vejbyggel(Vejb~

" skovbyggel(Skb
" skovbevoks(Skov)

udyrkede(Udyrk)
og dyrkede arealer

(Dyrk)
Matr. nr. m.v. ha ha kr.
t:r'ansport: 427,1 142,650

Lb. nr. 45

Husejer otto Chr.
Gregersen. Øsløs
pr. 7742 Vesløs,, matr. nr. II.!.. 10,6 Høj. ..l lj9 ) 300
68c, 74, Øsløs Sk.b ....3.8 )
by og sogn Skov ....3.0 400
(3 lodder) Dyrk.- 1,9 700 4.240

Lb. nr. 46

Boelsmand Karl
Kr. Bjerre, Øsløs
pr. 7742 Vesløs,

matr. nr. 23h 4,2 Høj. - 0,6 ) 300Øsløs by og sogn Sk.b.- 3,2 )
Skov.- 0,4 400 1.300

Lb. nr. 47, Gdr. Anders Sø-
rensen Christen-
sen, Øsløs pr.
7742 Vesløs,

le matr. nr. l2f', 13,4 Frsk.- 3,5 300
l3a Øsløs by og Sk.b.- 9,6
sogn (2 lodder) Dyrk.- 0,3 700 4.140

Lb. nr. 48

Landmand Anders
Jensen Bisgaard
Kjær, Øsløs pr.
7742 Vesløs,

matr. nr. 25.2" 8,3 Dyrk.- 8,3 700 5.110
27b Øsløs by og
sogn (2 lodder)

e transport: 463,6 157.440



•

,

,

Lodsejere:

Matr~ nr. m.v.

fredet
areal
ialt

ha

-84-
heraf tidl.
undergivet
strandfr.(strb)
højbyggel(Høj)
fredskov(Frsk.j
vejbyggel(Vejb
Skovbyggel(Skb
skovbevoks(Skov)
udyrkede(Udyrk)
og dyrkede arealer

(Dyrk)
ha

erstatning
pr.

arealenhed
ha

samlet
erstatning

kr.

transport: 157.440

(184'... lb nr 'til)

Tømrermester P,
Juul Hansen, 801-
sortevej 49, 2000
København F.

463,6

matr&. nr. 2511,
26!løsløs by og
sogn
Erstatningen skal
deles mellem
lodsejeren og den
tidl. ejer fru
Ingrid Kirstine
Holm, Øsløs pr.
7742 Vesløs, så-
fremt sagen slut-
tes inden 10 år
fra 18/4-69 at
regne.

~b. nr. 50
Fru Karen Kirsti-
ne Winther, Øsløs
pr. 7742 Vesløs,

matr. nr. 12;1,
Øsløs by og sogn

Lb. nr. 51
Gdr. Ingvard 8igv.
Pedersen, Øsløs
pr. 7742 Vesløs,

matr. nr. 25,!l
Øsløs by og sogn

transport:

8,8 Frsk.- 2,8
8k.b.- 0,9
8kov.- 5,1

5,2 Høj - J, o
Frsk.- 2,2

489,4

)
)

700

300
400

300

8.260

J.15o

1.560

170.410



Lodsejere:

Matr. nr. m.v.

fredet
areal
ialt

ha

...85-
heraf tidl.
undergive "f;
strandfr.(Strbj
højbyggel~(Høj
fredskov(Frsk.
vejbyggel(Vejb)
skovbyggel(Skb)
skovbevoks(Skov)
udyrkede(Udyrk)
og dyrkede arealer

(Dyrk)
ha

erstatning
pr.

arealenhed
ha

samlet
erstatning

kr.
transport: 170.410

Lb. nr. 52

Boelsmand Niels
Chr. Sunesen,
Øsløs pr. 7742
Vesløs,, matr. nr. l4~,
14,2" 14,!, 16~,
25,h, Øsløs by
og sogn
(4 lodder)

Lb. nr. 5'3

Gdr. Jens Chr.
Christensen,
Skaarup pr. 7742
Vesløs,

I
matr. nr. 11.9.,
l4e, 32,2,Øsløs
by og sogn
(3 lodder)

Lb. nr. 54

Gdr. Erik Kr. Lu-
cassen, Øsløs pr.
7742 Vesløs,

489,4

23,5 Sk.b.- 9,2
Skov.- 3,5
Udyrk- 4,4
Dyrk.- 6,4

3,8 Sk.b.- 0,3
Dyrk.- 3,5

matr. nr. 26f, 9,5
32f, 32~, 32Z,
32æ Øsløs by og
sogn (3 lodder)
Efter overenskomst
forpligtede 10ds-
ejeren sig til at
fjerne det på matr.
nr. 32~ beliggende
sommerhus og reta-
blere tilstanden på
arealet inden 1/1-
1980 mod at få til-
lagt en erstatning
herfor på
transport: 526,2

Sk.b.- 4,0
Skov.- 1,0
Dyrk.- 4,5

)
)

300
400

700

300
700

300
400
700

10.400

2.540

4.750

5.000
193.100



-86-
fredet heraf tidl. erstatning samlet
areal undergivet pr. erstatning
ialt strandfr.(Strb) arealenhed

Lodsejere: højbyggel.(Høj) ha
f'redBkOV(FrSkoj
vejbyggel(Vejb
skovbyggel.(Skb
skovbevoks(Skov)
udyrkede(Udyrk)
og dyrkede arealer

(Dyrk)
Matr. nr. m.v. ha ha kr.

transport: 526,2 193.100
Lb. nr. 55
Entreprenør
Georg Agesen,
Højbjerg, 7742
Vesløs,, matr. nr. 26~ 8,7 Høj. - 1,3 )
Øsløs by og sogn Frsk.- 6,3 ) 300

Sk.b.- 1,1 ) 2.610
Lb. nr. 56

Gdr. Otto Viggo
Jensen Højbak,
Øsløs pr. 7742
Vesløs,

matr. nr. 13,!!;, 13,7 Sk.b.- 3,3 300
l3~, 30,2" 31,2" Skov.- 1,5 400
Øsløs by og sogn Dyrk.- 8,9 700 7.820
(2 lodder)

I
Lb. nr. 57
Husejer Jens Ba-
rup, Skaarup pr.
7742 Vesløs,

matr. nr. II,!:, 4,0 Sk.b.- 0,9 300
33a, Øsløs by og Skov.- 1,0 400
sogn (3 lodder) Dyrk.- 2,1. 700 2.140
Lb. nr. 58

Gdr. Aage Kr.
Vigsø, Øsløs pr.
7742 Vesløs,

matr. nr. 2752- 3,4 Sk.b.- 1,7 300
Øsløs by og sogn Dyrk.- 1,7 700 1.700

ti
transport: 556,0 207.370



,
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Lodsejere:

Matr ..nr. m.v.

fredet
areal
ialt

ha

-87-
heraf tidl.
undergivet
strandfr.(Strb)
højbyggel.(Høj)
fredskov(Frsk.)
vejbyggel(Vejb)
skovbyggel(Skb)
skovbevoks(Skov)
udyrkede(Udyrk)
og dyrkede arealer

(Dyrk)
ha

erstatning
pr.

arealenhed
ha

samlet
erstatning

kr.
transport: 207.370
Lb. nr ..59

Kommunelærer frk.
Lissie Thording,
P.M.Madsensvej 6.
5260 Hjallese,

matr. nr. 64,2,
65c Øsløs by
og sogn

Lb. nr. 60

Gdr. Aksel Lynge,
Øsløs pr. 7742
Vesløs,

matr. nr. 34b,
64.s Øsløs by og
sogn

Lb. nr. 61

Fru Johanne Mor-
tensen, Kollerup
pr.969o Fjerrits-
lev,

matr. nr. 81,2,
S4b, Øsløs by
og sogn
(2 lodder)

Lb. nr. 62

Gdr. Nicolai Chri-
stensen Agesen,
Øsløs pr. 7742
Vesløs,

matr. nr. 28K,
75,2,Øsløs by
og sogn

transport

556,0

S,l Sk.b~- 0,5
Udyrk ...2,6
Dyrk.- 5.0

2,5 Sk.b.- 0,8
Dyrk.- 1,7

6,6 Dyrk.- 6,6

3,4 Udyrk- 1,0
Dyrk.- 2,4

576,6

300
400
700

300
700

700

400
700

4.690

4.620

1.720

219.830



,

,

-e

f'redet
areal
ialt

Lodsejere:

Matr. nr. m.v. ha
transport: 576,6
Lb. nr. 63

Gdr. Chr. Mad-
sen, "Bisgaard",
Kåstrup pr, 7700
Thisted~

matr. nr. 28h, 9,5
32v Øsløs by og
sogn (310dder)
Nuv. ejer af' 28b
(2 lodder): gdr7
Tage Fransen, lb.
nr. 66 og nuv. ejer
af' 32I: Ing. Palle
Mørch~ Vesteraa 12,
9000 Alborg.
Erstatningen skal
udbetales med halv-
delen til lodseje-
ren Chr. Madsen og
den anden halvdel --
til gdr. Lars Niel-
sen Høeg, Øsløs pr.
7742 Vesløs.

Lb. nr. 64

Læge Ejnar Bjerre
Jørgensen, Vejle-
vej 29, 8721 Dau-
gaard,

matr. nr. 28h
Øsløs by og sogn

-88....
heraf' tidl.
undergivet
strandf'r.(Strbj
højbyggel.(Høj
f'redskov(Frsk.
vejbyggel(Vejb)
skovbyggel(Skb)
skovbevoks(Skov)
udyrkede(Udyrk)
og dyrkede arealer

(Dyrk)
ha

Sk.b.- 0;6
Dyrk ....8;9

0,1 Dyrk.- 0,1

transport: 586,2

erstatning
pr.

arealenhed
ha

300
700

700

samlet
erstatning

kr.

6.410

70

226.310
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fredet heraf tidl~ erstatning samlet
areal undergivet pr. erstatning
ialt strandfr.(Strb) arealanhed

Lodsejere: højbyggel.(Høj) ha
fredskov(Frsk.)
vejbyggel (Vejb)
skovbyggel ~Skb)
skovbevoks Skov)
udyrkede(Udyrk)
og dyrkede arealer

(Dyrk)
Matr~ ; kr.nr~ m.v. ha ha*'

transport! 586;2 226~3lo
Lb. nr. 65

Læge Ebbe Magnus
Thomsen, Mølle-
gården, 3080 Tikøb,, matr. nr. II!., 3,5 Sk.b.- 0,6 300
28~ Øsløs by og Dyrk.- 2,9 700 2.210
sogn (2 lodder)

Lb. nr. 66

Gdr. Tage Fransen,
Øsløs pr. 7742
Vesløs,

matr. nr. 29~, 13,3 Sk.b.- 0,8 300
291, 29!l, 29,E" Skov.- 1,0 ) 400
Øsløs by og sogn Udyrk- 0,5 )
(2 lodder) Dyrk.-ll,o 700 8.540
Lb. nr. 67

e Adv. M.A.Madsen,e 9690 Fjerrits-
lev,

matr. nr. 29.2, 0,4 Dyrk.- 0,4 erstatning o
Øsløs by og sogn frafaldet

Lb. nr. 68

Gdr. Niels Chr.
Pedersen, Øsløs
pr. 7742 Vesløs,

matr. nr. 12,2, 16,6 Høj - 0,1 ) 300
3lh, 32.2" 33,2, Sk.b.- 5,3 )
76, 77a Øsløs by Skov.- 2,2 400
og sog; (5 lod- Dyrk.- 9,0 700 8.800
der)

-el transport: 620,0 245.860



-90-
fredet heraf' tidl. erstatning samlet
areal undergivet pr. erstatning
ialt strandf'r.(Strb! areal enhed

Lodsejere: højbyggel.(Høj ha
f'redskov(Frsk.
vejbyggel(Vejb
skovbyggel(Skb
skovbevoks(Skov)
udyrkede(Udyrk)
og dyrkede arealer

(Dyrk)
Matr. nr., m.v. ha ha kr;
transport t 620,0 245.860

Lb. nr. 69

Husmand Niels
Blach Jensen,
Skaarup pr. 7742, Vesløs,

matr. nr. 13:1 2,5 Sk.b.- 1,4 .300-14s:.Øsløs by Dyrk.- 1,1 700 1.190
og sogn

Lb. nr. 69a

Elektriker Svend
,Eskesen, Vester-

led 15, Lind pr.
7400 Herning,

matr. nr. IS,! 2,7 Sk.b.- 2,2 300
Øsløs by og sogn Udyrk- 0,5 400 860

Lb. nr. 70, se lb. nr. 36

Lb. nr. 71

se lb. nr. 43 og 4

Lb. nr. 72

Gdr. Erling Aage
Kloster, Kjeld-
strup pr. 7700
Thisted,

matr. nr. 3ls:. 1,4 Udyrk- 0,9 400
Øsløs by og sogn Dyrk.- 0,5 700 710
Lodsejeren har for-
pligtet sig til u-
den erstatning at

• fjerne et på area-
let opført træhus
inden 1/8-1972 og
retablere tilstan-
den på arealet.
transport 626,6 248.620



LOdsejere:

fredet
areal
ia1t

hs,

-91-
heraf tidl.
undergivet
strandfr.(Strb)
højbyggel.(Højj
fredskov(Frsk.
vejbyg&,el(Vejb,
skovbygge1(Skb
skovbevoks(Skov)
udyrkede(Udyrk)
og dyrkede arealer

(Dyrk)
ha

erstatning
pr.

arealenhed
ha

samlet
erstatning

kr.
transport: 248.620
Lb. nr. 71

I

Gdr. Johan Frede-
rik Mortensen,
Øsløs pr. 7742
Vesløs,

matr. nr. 2b
Øsløs by og sogn

Lb. nr. 74

Gdr. Arild Niel-
sen, Øsløs pr.
7742 Vesløs,

matr. nr. 32,2
Øsløs by og
sogn

Lb. nr. 75

Husejer Peder Kr.
Lucassen, Skaa-
rup pr. 7742
Vesløs,

matr. nrft 34a
Øsløs by og sogn

Lb. nr. 76

Gdr. Jens Erling
Koldsgaard, Høj-
strup pr. 7741
Frøstrup,

626,6

6,3 Skov- 1,5
Dyrk- 4,8

7,5 Skov.- 3,5
Dyrk.- 4,0

2,9 Skov.- 1,0
Dyrk.- 1,9

matr. nr. 5a 12,1 Dyrk.-12,1
Højstrup by, Tøm-
merby sogn

Lb. nr. 77
se lb. nr. 15

transport: 655,4

400
700

400
700

400
700

700

4.200

8.470

266.980



,

r

fredet
areal
ia1t

Lodsejere:

Matr. nr. m.v. ha
266.980transport: 655,4

Lb. nr. 78

Gdr. Frantz Vagn
Pedersen, Høj-
strup pr. 7741
Frøstrup,

-92-
heraf tidl.
undergivet
strandft'4(Strblhøjbygge1.(Høj
fredskov(Frsk.
vejbygge1(Vejb
skovbygge1(Skb
skovbevoks(Skov)
udyrkede(Udyrk)
og dyrkede arealer

(Dyrk)
ha

matr. nr. 1~ 3,0 Dyrk.- 3,0
Højstrup by, Tøm-
merby sogh,

Gdr. Arnfred Kr.
Vigsø, Højstrup
pr. 7741 Frøstrup,

matr. nr. 2a 4,6 Dyrk.- 4,6
Højstrup by, Tøm-
merby sogn

Lb. nr. 80

Husmand Niels Lyn-
ge Boesen, Høj-
strup pr. 77ln
Frøstrup,

matr. nr. 3~ 2,3 Dyrk.- 2,3
Højstrup by, Tøm-
merby sogn,

Lb. nr. 81

Husmand Søren Chr.
Andersen, Højstrup
pr. 7741 Frøstrup,

matr. nr. 6e 1 1 Dyrk 1 1, .- ,
Højstrup by, Tøm-
merby sogn,

transport: 666,4

erstatning
pr.

arealenhed
ha

700

700

700

700

samlet
erstatning

kr.

2.100

3.220

1.610

770

274.680





fredet
areal
ia1t

Lodsejere:

Matr. nr. m.v. ha
transport:

Lb. nr. 85

,
Dyrlæge Svend Ga-
de Christensen,
Grindstedvej ;
9381 Sulsted~
civ.ing. Henning
Landbo, Holmepar-
ken 44, 2830 Vi-
rum, lærer Arne
Landbo, My1ius
Erichsensvej 21,
9000 Aalborg,
tandlæge Mogens
Landbo, Broga-
de l, 7700 Thi-
sted,

matr. nr. lo!!,
ll~ Højstrup by,
Tømmerby sogn,

-94-
heraf tidl.
uhdergivet
strandfr.(Strb)
højbygge1.(Høj)
fredskov(Frsk·l
vejbygge1(Vejb
skovbygge1(Skb
skovbevoks(Skov)
udyrkede(Udyrk)
og dyrkede arealer

ha

1,1 Udyrk- 1,1

r Lb. nr. 86

Tandlæge Mogens Land-
bo, Brogade l,
7700 Thisted,

matr. nr. 11,!
Højstrup by,
Tømmerby sogn
Lodsejeren har for-
pligtet sig til uden
erstatning at fjerne
den på arealet opførte
jagthytte inden 1/1-
1972.

0,9 Udyrk- 0,9

Erstatningsbeløbene
f'or lb.nr. 85 og 86
ialt 800 kr. skal
deles med t til hver
af' lodsejerne anført
under lb. nr. 85.

transport: 677,5

erstatning
pr.

arealenhed
ha

400

400

samlet
erstatning

kr.

440

360
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fredet
areal
ia1t

heraf tidl.
undergivet
strandfr.(Strb)
højbygge1.(Høj)
:fredskov(Frsk. )
vejbygge1(Vejb)
skovbygge1(Skb)
skovbevoks(Skov)
udyrkede(Udyrk)
og dyrkede arealer

(Dyrk)

erstatning
pr.

arealenhed
ha

samlet
erstatning

Lodsejere:

Matr. nr. m.v. ha ha kr.
transport: 677,5

Lb. nr. 87

,
Viborg amtskom-
mune, St. Set.
Hansgade 9,
8800 Viborg,

matr. nr. 711
Øsløs by og
sogn
Der er på area-
let etableret
2 rastepladser.

Erstatning
frafaldet o

Lb. nr. 88

Gdr. Niels Abild-
gaard Nielsen,
Øsløs pr. 7742
Vesløs,

I
matr. nr. 15~ 1,1 høj - 1,1
Øsløs by og sogn

Joo JJo

ialt: 680,0 ialt: 282.180
---------- =======

Erstatningsbeløbene forrentes fra denne kendeises af-

sigelse at regne, og indtil de kan hæves, med en årlig rente,

som er 1% højere end den af Danmarks Nationalbank fastsatte dis-
.-' konto, der er gældende på afsigelsesdagen.

Erstatningerne udredes med t af statskassen og t af

Viborg amtsfond.

Ingen af de ifølge tingbogen berettigede panthavere

__ med undtagelse af :fhv. gård~jer Peder Bliksted, Vesløs, som pant

haver i matr. nr. lo~ Øsløs, har rejst krav om andel i erstat-
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ningssummerne, men under hensyn til, at der ikke ved fredningen

findes at være sket indgreb i mulighederne for at udnytte ejen·

dommene i et omfang, der kan virke forringende på pantesikkerhe-

den, har nævnet vedtaget, at samtlige erstatningssummer ubeskåret

vil kunne udbetales ejendommenes ejere, dog med de reservationer,

der fremgår af bemærkningerne i lodsejerfortegnelsen.

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

De foran ommeldte arealer fredes som fastsat mod beta-

ling af de ligeledes fastsatte erstatningsbeløb, der som anført

udredes med ~ af statskassen og t af Viborg amtsfond.

Sagen sluttet.

Bech
f'ung.form8nd

H. Ovesen Nygaard A. Chr. Pedersen

M. K. Svenningsen

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Vestervig, den 26. februar 1972.
~-1I~Crv

/I
fung. formand
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04692.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 04692.00

Dispensationer i perioden: 11-03-1982 - 09-05-2007



REG.Nl ~ (O~ 2. L c) O

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

Den 29. marts 1979 holdt fredningsnævnet for Viborg amts

nordlige fredningskreds møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Ib Lind Larsen, Nykøbing Mors, og med-

lemmerne, amtsrådsvalgt medlem Johan Mikkelsen, Hurup, og gårdejer
Peder Fink, Jannerup.

Der foretoges :

Sag nr. F 234/1978 Andragende fra gårdejer Jens Martin
Kortsen, Øsløs, om dispensation fra .-
overfredningsnævnets kendelse af
23. februar 1976 i sag nr. 2146/72
vedrørende fredning af arealer ved
Skaarup odde i Øsløs og Tømmerby
sogne, Vester Han-herred, Thisted og
Hanstholm kommuner, til oprettelse
af vandingssted for kreaturer på
ejendommen matro nro 4 b Øsløs by
og sogn.

Der fremlagdes:
lo fotokopi af skrivelse af 28. oktober 1978 fra gårdejer Jens

Martin Kortsen.
For Danmarks Naturfrednin~sforenings lokalkomite mødte

gårdejer Ove Hansen, Øsløs.
For Thisted kommune mødte ingeniør O. B. Olesen.
Andrageren, gårdejer Jens Martin Kortsen, var til stede.
Andrageren oplyste, at de 3 vandingssteder, der er vist

~ på hans ejendom på fredningskortet, er tørlagte om sommeren, og
de sidste 3 somre har d~overhovedet ikke været vand i dem. Hans
areal, der er på 22,5 ha, anvendes til afgræsning af kreaturer og
heste. På grund af vandmangel har arealet ikke kunnet anvendes de

sli~~/Q'J



sidste 3 somre. Han henviser til fredningskortet og udtaler, at __ I

han ønsker at udvide og uddybe ornkrinf det sted, hvor det lille
vandsted midt på arealet er vist, idet han mener, at det er det
eneste sted, hvor han kan grJve ned til grundvandet. Han skønner,
at det vil være tilstrækkeligt st grave l - 1+ m under terrænhøjde.
Han ønsker at udgrave et areal Då ca. * tønde sæde eller ca.
2.000 m2• Udgravningen vil blive ~dlørt med skråt anlæg. På s~edet
er der sandjord med græs og l~ng. Der bliver ingen volde eller
forhøjninger o~~ring vandingsstedet.

Gårdejer Hansen udtaler? at han ikke har indvendinger mod
det ansøgte.

Fredningsnævnet meddel~e enstemmigt dispensation fra over-
fredningsnævnets kendelse af 23. februar 1976 i sag nr. 2146/72
vedrørende fredning af arealer ved Skaarup odde i Øsløs og Tømme:4It
sogne, Vester Han-herred, Thisted og Hanstholm kommuner, Viborg amt,
til udførelse af det ansøgte vandingssted.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for overfredningsnævnet, Amaliegade 13, 1256 København K, af bl.a.
den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige
myndigheder.

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

En tilladelse kan ikke udnyttes, før udløbet af klage-
fristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke u~~yttes, med-
mindre den opretholdes af overfredningsnævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Lind Larsen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Vibor~ 8rnts
nordlige fredningskreds, den 4. qpril 1979.

j.,
/ . l;

~- 1.,. • 'I ( '---?L L g. ,-- ~ --Lind.tersen •.



REG.NI. yrørIj"~·_l'''' "";"'~~')ET

1 8. jii/IR I~8 2

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

Den ll. marts 1982 holdt fredningsnævnet for Viborg amts

nordlige fredningskreds møde på»Xl/d.JOJC.WW!X4Joacbe:»rtoox;Thisted rådhus.

ej Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors, og medlem-

menje, amtsrådsvalgt medlem Johan Mikkelsen, Hurup, og Peder Fink,
Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. F 161/1981 Sag vedr. dispensation fra fred-
>

ningen af Skårup odde og natur-
fredningslovens § 46, stk l, nr l,
for Viborg amtskommune, frednings-
kontoret, til opsætning ar skilte
ved 3 markveje der fører til Holm-
kærområdet på matr. nr. l e og loz
Øsløs By, Øsløs.

Der fremlagdes:
l. Skrivelse af 5. november 1981 fra Viborg amtskommune,

rredningskontoret.
2. Skrivelse ar 4. marts 1982 fra Viborg amtskommune med

bilag.
For Viborg amtsråd, teknisk forvaltning, fredningskontoret

mødte cand. scient Ole Olesen.
For Thisted kommune mødte ingeniør O.B. Olesen.
Fredningsnævnet meddelte enstemmigt dispensation fra natur-

fredningslovens § 46, stk l, nr. l, til opstillingen af det vest-
ligste af de 3 ansøgte skilte og dispensation rra overfredningsnæv-
nets kendelse af 23.2.1976 i sagen nr. 2146/72 vedrørende fredning
af arealerne ved Skaarup odde i Øsløs og Tømmerby sogne,ti1 de 2
øvrige skilte.

~----_ ....."'-_.~.~~_.-.
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Afgørelsen kan efter naturfredningslo~ens § 58 indbringes
for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, qf bl.a.
den, der har begæret fredningsnævnet s afgørelse, og forskellige
myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fr~ den dag, qfgørels~n er meddelt
den pågældende klsgeberettigede.

En tilladelse kan ikke udn.yttes rør udløbet af klqgefrisr.en.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af overfredningsnævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet •
Knud S. Lund.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige ~redningskr~dst den 16. marts 1982

:,;;,' \\
~ 1 Jt~"\~'J s. ~d •
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Modtaget I frednlngssfyrelsen
Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

1 3 MAJ 1985

REG. NR. Yb ~2
Til fredningsregisteret
til orientering -z. z/..

/!-<f&-
~

Den 9. ma j 1985 holdt fredningsnævnet for Viborg amts

nordlige fredningskreds møde på dommerkontoret i
Nykøbing Mors.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors, ~

Der foretoges:

Sag nr. F 37/1985 Sag vedr. dispensation fra fred-
ningsnævnets kendelse af 26.2.1972
om fredning af Skårup Odde og § 47,
stk 1, for landinspektør Ole Knudsen,
Fjerritslev, til udstykning af matr.
nr. 33 b Øsløs By, Øsløs.

Der fremlagdes:
l. Skrivelse af ll. april 1985 med bilag fra landinspektør

Ole Knudsen, Fjerritslev.
Med tiltræden af det amtsråds valgte medlem, Johan Mikkelsen,

Hurup, og det kommune valgte medlem, Peder Fink, Hundborg, meddelte
fredningsnævnet dispensation fra naturfredningslovens § 47, stk l,
og fra overfredningsnævnets kendelse af 23. februar 1976, vedrørende
fredning af arealer ved Skaarup Odde i Øsløs og Tømmerby sogne,
Vesløs Hanberred, Thisted ogg Hanstholm kommuner, til den ansøgte
udstykning.

\ l .- \.



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

Afgørelsen kan efter naturfredninFSlovens ~ 5~ indbrin~es
for overfredningsnævnet, 1malie~de ?, 1256 Københgvn K, gf bl.g.
den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige
myndigheder.

Klagefristen er 4 u~r f~ den da~, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af' kla~ef'ris-
ten. Er klage iværksat, k~n till~delsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af overfredni~gsnævnet.

Sagen sluttet.
rodet tævet.
~nud S. Lund.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige f'redningskreds, den lo.

~~d.

maj 1985
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Modtaget l frednIngsstymhen ~.I".'S
1 OKT. 1985 ~~4

af REG. NR. Vb'11
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

Udskrift

Til fredningsregisteret
til orientering 7/

l/t> -.?~
Den 12. september 1985holdt fredningsnævnet for Viborg amts ~

nordlige fredningskreds møde på nedennævnte ejendom.

\e Mødt var formanden, dommerKnud S. Lund, Nykøbing Mors, og medlem-

merne, amtsrådsvalgtmedlem Johan Mikkelsen, Hurup, og det kommunevalgte
medlem, Peder Fink, Hundborg.

Der foretoges:

Sag nr. F 80/1985 Sag vedr. dispensation fra fredningen
af Skaarup Odde til bevarelse af
skur på matr. nr. 85 c Øsløs By, for
K. Hansen, Tangsvej 20, Holstebro,
beliggende Glombak 3, Skaarup Odde.

e
•e

Der fremlagdes:
1. Skrivelse af 28. juli 1985 fra K. Hansen •
For Danmarks Neturfredningsforenings lokalkomite for Thy

mødte skovrider P. Skarregaard.
Lodsejeren, Knud Hansen, samt Else Hansen og Ove Hansen;

var mødt.
Knud Hansen oplyste, at matr. nr. 20 af og 85 c, begge Øsløs

By, Øsløs, har et areal på ca. 23,5 ha tilsammen. Skuret bliver ude-
lukkende brugt som refiskabsskur.og til at spise i for arbejderne. i
skoven.

Fredningsnævnet finder, at en dispensation til bevarelse
af skuret som arbejdsskur, ikke er i strid med fredning~ns formål
og meddelte enstemmigt den i henhold til naturfredningslovens J 34
nødvendige tilladelse hertil på vilkår at skuret udelukkende anven-
des som redskabsskur og til dagophold i forbindelse med arbejdet i
skoven.

Overnatning,er ikke tilladt.



c..

... Såfremt matr. nr. 20 af Øsløs ay, Øåløs, sælges fra matr •
nr. 85 c Øsløs B.Y, Øsløs, således at der ikke længere er behov for
skuret som 3~bejdsskur ved skovarbe~det, ~kal redskabsskuret fjer~~s
for ejerens ~egning, hvilket vil være at tinglyse på ejendommen
matr. nr. 85 c esløs By, Øsløs.

I)

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
tor overtredningsnevnet, Amaliegade 1, 1256 København K, af bl •••
den, der har begæret fredningsn~ets afgørelse, og forskellige
1IO'Ildigheder.

tt K1agefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af kl8F'efris-
ten. Er klage iverksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes at overtredni~J1IWI1et.

Sagen sluttet.
Medet hllVet.
Knud S. Lund.

e
e
e

Udskriftens rigtighed bekrettes.
Fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige fredningskreds , den

"WW
KnUitS.Dmd

27 SEP.•

/
/
I
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REG. NR.
MoC::::,~:- i

Skov- og Na~~r:.. -
Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

- 3 JUNI ~".

Den 29. maj 1987 holdt fredningsnævnet for Viborg amts

nordlige fredningskreds møde på XDO'~JI1Xj'"'DC dommerkontoret
i Nykøbing Mors.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors, ~

~~XJC!!~mooDri_~;Jbl~UILAOX

Der foretoges:

Sag nr. F 58/1987 Sag vedrørende dispensation fra
"Skaarup Odde - fredningen" for
Jel, Huse A/S, Rytterskolevej 14,
7080 Børkop, til nedrivning af og
opførelse af stuehus pi matr. nr.
17 d Øsløs by, Øsløs.

Der fremlagdes:
1) Skrivelse af 22. april 1987 fra Thisted kommune, teknisk

forvaltning, med bilag •
Formanden bemærkede, at sagen har været til udtalelse hos

Danmarks Naturfredningsforening, og at Klaus Br~uner, Danmarks Na-
turfredningsforening, telefonisk har oplyst, at han ingen bemærk-
ninger har til det ansøgte.

Etter en telefonisk drøftelse med det amtsridsvalgte med-
lem, Viggo Poulsen, Thisted, og det kommunalvalgte medlem, Peder
Fink, Hundborg, meddelte fredningsnævnet ~nstemmigt dispensation tral

naturfredningslovens § 34 til nedrivning af det eksisterende stue-
hus, opførelse af nyt stuehus samt nedl.gn1ng af olietank SOli an-
søgt.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyre~~
j.nr. F.1JC'.JjfJ-'Io r.



Tilladelsen bortfalder, sltre.t den ikke er udnyttet in-
den 5 Ir tre dato.

Afgerelsen kan efter naturfredningslovena § 58 indbringes
for Overtredn1nasDll'met, AJaaliejade 7, 1256 lt.benha'VD It, at bl.a.
den, der har bes-ret fredningsn.vnets afgerelse, og torskellige myn
digbeder.

Klagetristen er 4 uger tra den dag, atgerelsen er meddelt
den p'~dende klage berettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes t.r udløbet at klagetri-
sten. Ir klage iwrksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
den opretholdes at overtredningsl1llVllet.

Sagen sluttet.
Medet Mvet.
Knud S. Lund.

Udskrittena rigtighed beknlttea.
FNdn1ngsMVDet tor Viborl ata
nordlip tredn1ngskreda, den 2 JUNi 1987
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Miljø og Teknik
Naturforvaltnings~ontoret

• -~ ..l Vil $i ~~.;'C!'I Ir .n~{'.n~ii1\ ~
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Døn o 8 FEB. 1993Søren Hartmann Sunesen
Højstrupvej 10
7741 Frøstrup

sagsbehandler: Per Egge Rasmussen

Journal nr.: 8 -7 O- 51- 3 -7 87 - 3 - 92

Oprensning af sø.

•

Afgørelse:
Amtet meddeler hermed tilladelse til at oprense en sø som
ansøgt på følgende betingelser:
1. Der skal så vidt muligt laves flade kanter og brinker

(hældning ca. l:S).
2. Det opgravede materiale skal køres væk, eller udjævnes 1

et tyndt lag ved søen.
3. Der må ikke placeres opgravet materiale på en eventuel ø.
4. Der må ikke aktivt udsættes krebs, fisk eller andefugle i

søen.
S. Der må ikke fodres lige ved eller i søen.
6. Der må ikke plantes træer og buske ved søen.
7. Der må ikke uden amtets godkendelse foretages opfyldning

eller delvis opfyldning af søen .
8. Der må ikke hegnes omkring søen, med undtagelse af almin-

deligt kreaturhegn.
9. Det tilstødende hedeareal må ikke berøres af arbejdet.

Betingelse nr. 1 - 9 vil blive tinglyst på ejendommen.
Når tinglysning er foretaget, vil De blive opkrævet tinglys-
ningsomkostninger (p.t. 750 kr.).

Tilladelsen er givet efter Naturbeskyttelseslovens § 65 stk.
3 .

e Amtsgården Skottenborg 26 8800 Viborg Tel.fon 86 62 3300 Telefax86 62 3933
~ '.....('~l~od J1."/fJ~o,,-~ ~- Fi...... Odum.,12

1



Begrundelse for afgørelsen.
Oprensning af søen vil sikre en åben vandflade til gavn for
dyr og planter tilknyttet åbent vand. På det grundlag dis-
penserer amtet fra Naturbeskyttelseslovens § 3.

Sagsfremstilling.
Amtet har 25. sep. 1992 modtaget Deres ansøgning om oprens-
ning af en sø på matr. nr. 27 C, Øsløs by, Øsløs.
Ejendommens adresse er Torsbjergvej 15, Øsløs og den ejes af
Dem.

Kommunen har ikke haft bemærkninger til, at der meddeles
tilladelse.

Området er registret som eng og mose lok. 787-160 jf. Viborg
Amts lokalitetsregister. Mosen er tilgroet med især Tagrør ..
og pil. Området ligger indenfor Skårup Odde fredningen.
Søen bliver ca. 1000 m2

Viborg Amt har 6. nov. på Deres vegne søgt Fredningsnævnet
om dispensation til det ansøgte.

Ved brev modtaget 21. jan 1993 har Fredningsnævnet meddelt
tilladelse i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
l til oprensning af tørvemosen som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder automatisk, hvis den ikke er udnyttet
inden 3 år. ..
KlageregIer.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen på 4 uger er
udløbet.

Offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening,
lokale foreninger med væsentlig interesse i afgørelsen, an-
søger og ejer kan klage over tilladelsen.



Modtager I
:3i<:ov-oQ..NaturstYrelsen

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt.

Den 29. marts 1995 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på
dommerkontoret i Thisted.

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

Der foretoges:

Sag nr. VaF 7/95

Ansøgning om tilladelse til opførelse af servicebygning
nr. 17 d, m.fl., Øsløs by, Øsløs, omfattet af O.F.N.K.
februar 1976 om fredning af Skårup Odde.

på matr.
af 23.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 6. marts 1995 fra Viborg amt, Naturforvaltnings-
kontoret, med bilag.

Formanden bemærkede, at han har foretaget besigtigelse i sagen.

Af fredningsbestemmelserne i Overfredningsnævnets kendelse af
23. februar 1976 fremgår bl.a., at der på arealerne ikke må fo-
retages nogen form for bebyggelse, hverken midlertidigt eller
vedvarende, dog bortset fra nødvendigt byggeri i tilslutning til
e~Jsterende landbrllget~ndomme efter fredningsnævnets forudgå-
ende godkendelse.

Sagen har
Koch-Jensen,
Snedsted.

været drøftet med det amtsrådsvalgte medlem Aage
Tindbæk, og det kommunalvalgte medlem Poul Bojer,



Fredningsnævnet meddelte herefter godkendelse i henhold til
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 til opførelse af den ansøgte
servicebygning.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år ef-
ter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på
hinanden følgende år.

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

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

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

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

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

( Knud S. Lund,
formand.



'/I0o!nce! .

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet REGaNit "-\~~ '1 00
for Viborg amt

Den ll. december 1996 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

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

Der foretoges:

Sag nr. VaF 47/96

Ansøgning om tiUadelse til oprensning af sø på matr. nr. 37 a Øsløs by, Øsløs, omfattet af
Skårup Odde fredningen.

~er fremlagdes:

l. Skrivelse af 6. december 1996 fra Viborg amt, Naturforvaltningskontoret, med bilag.

Formanden oplyste, at han har foretaget besigtigelse.

Sagen har telefonisk været drøftet med det amtsrådsvalgte medlem Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og
det kommunalvalgte medlem Poul Bojer, Snedsted.

Nævnet meddelte tilladelse til den ansøgte oprensning på betingelse af, at der ikke graves længere
mod nord eller øst, samt af at udformningen af den yderligere oprensning sker efter forudgående
godkendelse fra Viborg amt, Naturforvaltningskontoret.

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

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

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

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

. Sagen sluttet.

\l\J!;\
formand.

l'Jilio- Ol'! Ener!rimini~t.eriet
S.~:.ov-(Jg Naturst,,:;:elsen
J.m SN 1996- 1'1.\\,)jl?:J 00.20 .~
Akt. nr. I



Modtaget'
Skov· og Naturatyrele,n

2 1 JULI 1998
Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet

for Viborg amt REG..N R. '1b1.1 00·

Den 20. juli 1998 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

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

Der foretoges:

Sag nr. VaF 29/98

Ansøgning om tilladelse til opførelse af udhus til garage m.m. på matr. nr. 21 d, m.fl. øsløs by,
• øsløs, omfatttt af O.F.N.K. af 23.02.1974 vedrørende arealer ved Skårup Odde.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse fra Viborg amt af 30. juni 1998 indeholdende ansøgning af23. april d.å.

Efter telefonisk drøftelse meddelte nævnet enstemmigt tilladelse efter Naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. l til opførelse af udhus som ansøgt, på betingelse af

at udhus males i dæmpet grøn eller brun
at tagrygning maksimalt bliver 4,5 meter
at der til tagbelægning anvendes eternit eller strå.

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

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

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

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

Sagen sluttet.

t:[I,
formand.

,... -- - -_ ...! -....,.....en '-~:,,::t
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Modtaget I
Skov- og Naturstyrels~~rj;

2 ~ jA~~,~99~

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den ll. januar 1999 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

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

Der foretoges:

Sag nr. VaF 55/98

Ansøgning om tilladelse til udskiftning af gammelt l-rækket læhegn på matr. nr. 5 a og 5 i
Højstrup by, Tømmerby.

Der fremlagdes:

l. Skrivelse af 22. december 1998 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin, Thisted, og det
kommunalvlagte medlem Per Skovmose, Hanstholm, meddelte fredningsnævnet tilladelse til
udskiftning af læhegn som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er 'meddelt, eller ikk~ har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

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

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

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

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

Sagen sluttet.

~,
f<ij8S~~flensrigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet for Viborg amt. ~:....,
1 8 JAN. 1999

4d~C/3.0001



REG. NR. \..j 61~. (JO

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 7. oktober 1999 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

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

Der foretoges:

Sag nr. VaF 40/99

Ansøgning om tilladelse til ændring af tagkonstruktion på ejendommen matr. nr. 15 f øsløsej by, øsløs, omfattet af O.F.N.K. af 23.2.1976 vedrørende Skårup Odde.

Der fremlagdes:

l. Skrivelse af 9. september 1999 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Harry HjaItelin, Thisted, og det kom-
munalvalgte medlem Bjarne Holm, Thisted, meddelte fredningsnævnet tilladelse til ændring af tag-
konstruktion som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

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

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der
sørger for videresendeIse af klagen til Naturk1agenævnet.

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

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

ud S. Lun,
fmd.
Udskriftens rigtighed be1<ræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

11 7 OKT.1999

Vcif~~L
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REG.Nl

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

MOdtaget;
Skov- op Naturstyrelsen

3 1 JAN. 2001

Den 24. januar 2001 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.
(mM:r.l?r. 21 d Øs/rp5>§I ØsI{fJ!»
Mødt var formanden, dommer Kriud S. Lund, Thisted, det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin",
Thisted, og det kommunalvalgte medlem Bjarne Holm, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 44/2000

'. Ansøgning om accept af opført udhus med en højde på knap 5,5 m, samt accept af tagbe-
klædning med vingetegl (jf. VaF 29/98).

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af30.11.2000 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

Lodsejeren var mødt.

Vor Viborg amt mødte Michael Dickenson.

For Thisted kommune mødte Øjvind Sørensen.

Der foretoges besigtigelse.

Fredningsnævnet udtalte sin stærke kritik af, at lodsejeren har gennemført projektet i ændret skik-
kelse i forhold til det godkendte.

Med baggrund i at nævnet formentlig også ville have godkendt byggeriet, således som dette nu er
opført, såfremt dette var ansøgt, meddelte fredningsnævnet efterfølgende godkendelse af byggeriet i
den foretagne udformning.

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

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

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

Skov~og Natursifrelsen
J.nr Si\! 2001 -/~ }) /1.1-060 {
Akt nI'.
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En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes af Naturklagenævnet.

find.
UdskrIftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt. den

3 O JAN. 2001

~~UL

•
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 13. oktober 2003 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

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

Der foretoges:

Sag nr. VaF 29/2003

Ansøgning om tilladelse til udvidelse af boligareal samt lovliggørelse af udvidelse af stueetage•e; ud i tidligere stald på matr. nr. 25 b Øsløs by, øsløs, omfattet af fredningen af Skårup Odde.

Der fremlagdes:

1. Brev af5.8.2003 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft, Redsted, og det
kommunalvalgte medlem Ole Andersen, Thisted, meddelte fredningsnævnet tilladelse til
ombygning aflandejendom som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

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

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg ~1,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendelse afklagen til Naturklagenævnet.

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

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

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

W
find.

Udskriftens rigtighe<l bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den
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Den 4. marts 2005 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted. LuJ>Der foretoges:

Sag nr. VaF 4/2005

Ansøgning om tilladelse til opførelse af tilbygning til ejendommen beliggende på matr. nr. 15 f
øsløs by, øsløs, omfattet af Skårup Odde fredningen.

Der fremlagdes:

1. Brev af 20.1.2005 fra Thisted kommune, Teknisk Forvaltning, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft, Redsted, og det kom-
munalbestyrelsesvalgte medlem Ole Andersen, Hundborg, meddelte Fredningsnævnet tilladelse til
opførelse af tilbygning som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

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

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,e Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendelse af klagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
bjemmeside www.nkn.dk.

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

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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-

http://www.nkn.dk.


(e
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

Lods.Lund,tf~d.

Udskriftens rigtighed b ræftes.
Fredningsnævnet for lborg amt, den
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 12. september 2005 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

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

Der foretoges:

Sag nr. VaF 4/2005 - genoptaget

Ansøgning om tilladelse til opførelse af tilbygning til ejendommen beliggende på matr. nr. 15 f
• Øsløs By, Øsløs, omfattet af Skåmp Odde fredningen.

Der fremlagdes:

2. Brev af23.8.2005 fra ejerne Sofie og Morten Stoltze med bilag.
3. Brev af29.8.2005 fra Fredningsnævnet til medlemmer m.fl.
4. Brev af 1.9.2005 fra Thisted kommune, Teknisk Forvaltning.

Formanden bemærkede, at der ikke har været reaktioner på nævnets skrivelse af29.8.2005.

Fredningsnævnet meddelte herefter dispensation til den ansøgte ændring afbyggeprojektet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

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

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

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

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

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

http://www.nkn.dk.


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

Sagen sluttet.

æ
fmd.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

•



"Fredningsnævnet for Nordjylland
Nordlige del
Badehusvej 17,9000 Aalborg
Tlf. 96307000

Skov- og Naturstyrelsen Aalborg, den 9. maj 2007
Haraldsgade 53 !A\ fu1'~Ifi[iii 1i1f\l
2100København0 SC.t"U~l~~~~

Modtaget i
Skov- og Naturstvrelsen

11 MAJ 2007

FS 912007 vedr. lovliggørelse af etableret sø og markvej på matr.nr. 2 k
Øsløs by, Øsløs.

Vedlagt fremsendes fredningsnævnets afgørelse i ovennævnte sag.

Der vedlægges protokoludskrift.

dningen fremgår af afgørelsen,.

4bA2.av



Fredningsnævnet for Nordjylland,
Nordlige del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00.

Thisted Kommune,
Teknisk Forvaltning,
Asylgade 30,
7700 Thisted.

Aalborg, den 9. maj 2007.

FS 9/2007 - ansøgning om lovliggørelse af etableret sø og markvej på
matr.nr. 2 k Øsløs by, Øsløs, der er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 23. februar 1976 om fredning af arealer ved Skaarup Odde
i Øsløs og Tømmerby sogne, Vester Hanherred.

Ved skrivelse af 30. november 2006 har De gennem Thisted Amt ansøgt
fredningsnævnet om lovliggørelse af en anlagt sø og markvej på ovennævnte
ejendom.

Fredningsnævnet afholdt den 2. maj 2007 besigtigelse og forhandling i sa-
gen. Udskrift af protokoltilførselen vedlægges til orientering.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 23.februar
1976 om fredning af arealer ved Skaarup Odde, der blandt andet indeholder
bestemmelser om, at der ikke må foretages afgravning, at der ikke må an-
lægges nye veje samt at etablering af andedamme kun kan ske med fred-
ningsnævnets tilladelse.

Under besigtigelse viste det sig, at lovliggørelse af markvej en ikke var på-
krævet.

F.s.v. angår søen har nævnet lagt vægt på, at fredningen skal sikre landska-
belige interesser. Området, søen er etableret på, har altid været et fugtigt are-
al, der efterhånden er gledet ud af omdrift. Søen har ikke betydning for om-
liggende habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Under henvisning hertil og
under forudsætning af at bredderne udjævnes efter høst besluttede nævnet at
lovliggøre søen.

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 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 bliver først påbe-



gyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis der gives
medhold i klagen.

Sortsøe Jensen

kopi er fremsendt til :

1. Jonna Pedersen,
2. Arnold Larsen,
3. Miljøcenter Aalborg, att. Nils Schou,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening vi Poul Alstrup,
6. Danmarks Naturfredningsforening vlPoul Sivertsen
7. Skov- og Naturstyrelsen,
8. Lene og Gunnar Skaanes,
9. Susanne og Søren Severinsen.
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Onsdag, den 2. maj 2007 afholdt fredningsnævnet for Nordjylland, Nordlige
del besigtigelse og forhandling i

FS 912007:
Ansøgning om lovliggørelse af etableret sø og markvej på matr.nr 24 k
Øsløs by, Øsløs, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
23. februar 1976 om fredning af arealer ved Skaarup Oddde i Øsløs og
Tømmerby sogne, Vester Hanherred.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det ministeriel
udpegede medlem Jonna Pedersen og det kommunalt udpegede medlem Ar-
nold Larsen,

For Miljøcenter Aalborg mødte Nils Schou,

For Thisted Kommune mdte Ole Olesen og John Patrie1 Hansen,

De tidligere ejere af ejendommen, Lene og Gunnar Skaanes var mødt.

Den nuværende ejer, Susanne Severinsen var mødt.

Der fremlagdes skrivelse af 28. november 2006 fra Viborg Amt med bilag 1
- 3, og skrivelse af30. november 2006 fra Thisted Kommune.

Sagen er oversendt fra Fredningsnævnet for Viborg Amt.

Nævnsformanden oplyste indledningsvist at det blandt andet fremgår af
fredningskendelsen, at der ikke tillades afgravning, opfyldning eller plane-
ring udover, hvad der er påkrævet for den landbrugsmæssige drift, at der ik-
ke må anlægges nye veje og at andedamme kun må etableres med frednings-
nævnets godkendelse.

Lene og Gunnar Skaanes oplyste, at markvejen, der er en privat fællesvej og
fører forbi den anlagte sø, har eksisteret i hvert fald siden 1981, hvor de er-
hvervede ejendommen. De har i dag tinglyst adgang til vejen, der fører op til
en del af deres ejendom.

Nils Schou henviste til fredningskortet, hvorpå vejen er udlagt.

På denne baggrund besluttede nævnet, at der ikke kræves lovliggørelse.

F.s.v. angår søen oplystes det, at den er på ca. 600 m2 og tilføres vand dels
fra grundvandet, dels fra nærliggende grøfter. Der er andre tilsvarende søer i
området.

Susanne Severinsen oplyste, at søen ikke har et specifikt formål. Området
har altid været fugtigt og gled derfor med tiden ud af omdrift.

Nils Schou bemærkede, at der i kendelsen er forbud mod afgravning og efter
drøftelserne under fredningssagen er indsat en særlig bestemmelse om ande-
damme.

Internationale beskyttelsesinteresser vil ikke være til hinder for det ansøgte.



'. '''1,

Thisted Kommune havde som udgangspunkt ingen bemærkninger til lovlig

gøreIsen, og oplyste, at søen er biologisk godkendt.

Nævnet voterede og besluttede at lovliggøre søen.

De mødende blev gjort bekendt hermed og klagevejledtes.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen
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Fredningsnævnet for Nordjylland,

Nordlig del,

Telefon 9968 8461 / 9968 8568,

Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Thisted Kommune,

                                                                     Aalborg, den 12. september 2015

FN-NJN 42/2015:

Etablering af en støjvold på Bygholmvej 69-71, Vesløs.

Fredningsnævnet har den 20. juli 2015 fra Thisted Kommune modtaget en

ansøgning på vegne Aage V. Jensen Naturfond om tilladelse til at etablere

en støjvold på matr.nr. 17d Øsløs by, Øsløs, der ejes af Aage V. Jensen Na-

turfond.

Efter besigtigelse af ejendommen har fredningsnævnet besluttet at meddele

dispensation til det ansøgte. Begrundelsen for afgørelse fremgår nedenfor i

afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 23. februar

1976 vedr. fredning af Skårup Odde, der er en tilstandsfredning med en be-

stemmelse om, at der ikke uden fredningsnævnets tilladelse må foretages af-

gravning (grusgravning, tørvegravning), opfyldning eller planering udover,

hvad der er påkrævet for den landbrugsmæssige drift af det for tiden dyrke-

de. Almindelige mindre jordarbejder skal i øvrigt kunne foretages i tilslut-

ning til eksisterende bebyggelse.

Thisted Kommune har i vurdering af 24. august 2015 blandt andet anført, at

ejendommen er beliggende i Natura 2000-område nr. 16: Løgstør Bredning,

Vejlerne og Bulbjerg (Habitatområde H16 og Fuglebeskyttelsesområde

F13). Kommunen har vurderet, at den ansøgte støjvold ikke vil påvirke na-

turtyper eller arter, der er på udpegningsgrundlaget for habitatområdet eller

fuglearter, der er udpegningsgrundlaget, væsentligt, og at der derfor ikke er

behov for en nærmere konsekvensvurdering. Herudover vurderes det, at

støjvolden ikke vil beskadige eller ødelægge yngle-eller rastepladser for no-

gen af de bilag IV-arter, der eventuelt kan forekomme i området, ligesom

den økologiske funktionalitet bevares på samme niveau.

Ansøger har oplyst, at støjvolden ønskes etableret med ren jord på egen ma-

trikel på nedlagt tilkørselsvej. Voldens afstand til Aalborgvej er mellem ca.

12-40 m, og volden vil hovedsageligt være dækket af eksisterende træbe-

plantning. Ansøger har vurderet, at støjvolden ikke vil have nogen

landskabelig betydning. Eksisterende vejgrøft vil ikke blive berørt.

Volden vurderes af ansøger til at have en længde på ca. 100 m og en højde

på ca. 2,5 m over niveauet for kørebanen på Aalborgvej for at opnå den

ønskede effekt. Efterfølgende ønskes støjvolden tilplantet med naturligt fo-

rekommende buske.

Naturstyrelsen har i en udtalelse af 24. august 2015 blandt andet oplyst, at

ejendommen er noteret som en landbrugsejendom. Ejendommen er belig-
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gende i landzone. Det ansøgte er beliggende i Ramsarområde nr. 6 Vejlerne

og Løgstør Bredning.

Naturstyrelsen har vurderet, at en støjvold som ansøgt ikke vil påvirke Natu-

ra 2000-området negativt i væsentlig grad, da støjvolden ønskes anlagt på et

nedlagt vejtrace, og da der ikke findes arter eller naturtyper fra udpegnings-

grundlaget med en forekomst sammenfaldende med det ansøgte.

Naturstyrelsen har ikke konkret viden om forekomst af bilag IV arter i områ-

det, og da det ansøgte er beliggende på et tidligere vejtrace i udkanten af ha-

ve-gårdspladsarealer ved driftslederens have vurderes det ikke, at der vil ske

beskadigelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter,

der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Det er oplyst, at ejendommen er beliggende i landzone. Det ansøgte er belig-

gende inden for strandbeskyttelseslinjen.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 26.

august 2015. I besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dom-

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

kommunalt udpegede medlem Esben Oddershede. For Thisted Kommune

mødte Kristine Keiding og Tina Bach. For Age V. Jensen Naturfond mødte

Niels Dahlin Lisborg.

Niels Dahlin Lisborg henviste til ansøgningen og oplyste, at det er tanken ef-

ter etablering af støjvolden at beplante denne med hjemmehørende arter.

Thisted Kommune bemærkede, at det vil være et vilkår for kommunens til-

ladelse til etablering af støjvolden, at der anvendes miljø-uforurenet jord -

kategori 1-jord.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Skaarup Odde indeholder bestemmelser om, at
arealerne skal henligge i deres nuværende tilstand, og at der ikke uden
fredningsnævnets tilladelse må foretages afgravning (grusgravning,
tørvegravning), opfyldning eller planering udover, hvad der er påkrævet for
den landbrugsmæssige drift af det for tiden dyrkede Almindelige mindre
jordarbejder skal i øvrigt kunne foretages i tilslutning til eksisterende
bebyggelse.

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

Det er fredningsnævnets opfattelse, at projektet ikke vil være i strid med
fredningens formål. Under hensyn til beliggenheden af støjvolden på den
tidligere anlagte vej, og med det vilkår, at støjvolden tilplantes med
almindelige hjemmehørende arter af træer og buske, kan fredningsnævnet
meddele dispensation til det ansøgte.

Klagevejledning

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

• Adressaten for afgørelsen,

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

• offentlige myndigheder,

• en berørt nationalparkfond,

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

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

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

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en
klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 500 kr.

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen.
Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om
gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og
Miljøklagenævnets kompetence.
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Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog
ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret,
hvis

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller
førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at
klager trækker sin klage tilbage, eller

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet
har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet 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.

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke
udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage
måtte være afsluttet.

                                                Med venlig hilsen

                                                   Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,

2. Esben Oddershede,

3. Naturstyrelsen, København,

4. Thisted Kommune, att. Mathilde Boesen,

5. Danmarks Naturfredningsforening, København,

6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Ib Nord Nielsen,

7. Dansk Ornitologisk Forening, København,

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Karsten Hansen,

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

10. Aage V. Jensen Naturfond, att. Niels Dahlin Lisborg.



1

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,

Badehusvej 17, 9000 Aalborg,

telefon 9968 8461

mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

                                                                                                                                      Den 20. april 2020

FN-NJN-2-2020: Beplantning inden for Skårup Odde fredningen

Fredningsnævnet har den 4. marts 2020 fra Thisted Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til 
at foretage en beplantning på ejendommen, matr.nr. 64d og 65c, Øsløs by, Øsløs, beliggende 
Glombak 8, 7742 Vesløs. Ansøgningen er indgivet på vegne Henrik Vang Christensen, 
Vustholmevej 128, Fjerritslev, som er ejer af arealerne.

Fredningsnævnet har efter en skriftlig behandling besluttet at meddele dispensation til projektet. 
Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 23. februar 1976 vedrørende fredning af 
arealer ved Skaarup Odde i Øsløs og Tømmerby sogn, Vester Han-Herred, Thisted og Hanstholm 
kommuner, Viborg Amt. Det fremgår af kendelsen, at arealerne skal henligge i deres nuværende 
tilstand. Det fremgår endvidere, at beplantning med busk – og trævegetation ikke må finde sted 
uden for de nu eksisterende skovområder og haver.

Det fremgår af ansøgningen, at der ønskes tilplantning af ca. 0,48 ha landbrugsjord, som ligger i 
direkte forbindelse med et nuværende haveanlæg. Arealet ønskes udlagt i permanent græs og 
hjemmehørende buske og træer med økologisk pleje. Der dyrkes i dag majs på de pågældende 
arealer. Der er i forbindelse med ansøgningen vedlagt en artsliste med hjemmehørende buske og 
træer.

Thisted Kommune har oplyst, at den ønskede beplantning ikke kræver tilladelse fra Thisted 
Kommune. Området består af en mosaik af små plantagestykker, dyrkningsfelter og naturområder, 
som er karaktergivende for landskabet i området. Den ønskede beplantning er i overensstemmelse 
med den eksisterende landskabskarakter i området. 

Thisted Kommune har i en uddybende redegørelse af 9. januar 2020 oplyst, at projektet ikke kræver 
anmeldelse efter naturbeskyttelseslovens § 19b.

Det ansøgte ligger inden for Natura 2000-område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, 
som består af habitatområde  nr. H16 og fuglebeskyttelsesområderne nr. F8, F12, F13, F19, og F20. 
Det konkrete projekt ligger inden for F13. Projektet ligger uden for kortlagte habitatnaturtyper, men 
umiddelbart vest (ca. 5 m) for kortlagt surt overdrev. Grundet afstanden og placeringen vest for 
vurderes det, at der ikke vil ske en påvirkning af habitatnaturtypen. De dyrkede marker anvendes 
som fødesøgnings- og rasteområde for en række fugle, herunder grågæs og sangsvaner, men på 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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grund af størrelsen på det areal, der ønskes tilplantet, vurderes det ikke, at projektet i sig selv eller i 
sammenhæng med andre projekter vil påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Området er et potentielt levested for en række flagermusarter, men projektet vurderes ikke at ville 
påvirke flagermusene, ligesom det heller ikke vurderes, at projektet vil påvirke potentielle 
levesteder for øvrige bilag IV arter. 

Nedenstående luftfoto viser det areal, som ønskes tilplantet:

Areal (ca. 0,48 ha) hvorpå der ønskes ændret brug fra nuværende intensiv majsdyrkning til hjemmehørende arter af 
urter, buske og planter. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Sagen er behandlet skriftligt med deltagelse af formanden Niels Bjerre, det ministerielt udpegede 
medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Esben Oddershede. 

Danmarks Naturfredningsforening, Thy afdelingen, har i en mail af 9. marts 2020 udtalt, at man kan 
anbefale det foreslåede plantningsprojekt, bortset fra plantning med almindelig syren, som ikke kan 
rubriceres som hjemmehørende.

Ejeren Henning Vang Christensen har efter telefonisk forespørgsel den 17. april 2020 erklæret sig 
helt indforstået med ikke at plante med almindelig syren. 
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Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Skaarup Odde 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.

På baggrund af de foreliggende oplysninger kan fredningsnævnet meddele dispensation til det 
ansøgte projekt vedrørende beplantning af det angivne areal i overensstemmelse med den vedlagte 
artsliste med hjemmehørende buske og træer, bortset fra almindelig syren, som efter det oplyste 
ikke er hjemmehørende. Fredningsnævnet har lagt vægt på de afgivne udtalelser fra henholdsvis 
Thisted Kommune og Danmarks Naturfredningsforening, som er enige om at anbefale projektet.

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

http://www.naevneneshus/
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 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 
virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 
afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
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Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,

2. Esben Oddershede,

3. Miljøstyrelsen, København,

4. Thisted Kommune, att. Klavs Bærent Iversen,

5. Danmarks Naturfredningsforening, København,

6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Ib Nord Nielsen,

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 Nordvest v/ Jørn Schjøtler,

12. Naturstyrelsen Thy.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Thisted Kommune

Den 27. juli 2020

FN-NJN-41-2020: Lukning af grøfter og etablering af vandingssteder.

Fredningsnævnet har den 20. maj 2020 fra Thisted Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til 
at foretage lukning af grøfter på matr.nr. 32am Øsløs By, Øsløs, der ejes af Flemming Mærkedal 
Jeppesen, samt etablere drikkesteder på matr.nr. 34d, 64c og 28p Øsløs By, Øsløs, der ejes af Ole 
Tingstrup Gregersen, Mikael Vold Lassen og Per Kragh Barup, der alle har meddelt samtykke til 
det ansøgte projekt.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørel-
sen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund.

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 23. februar 1976 om fredning af arealer 
ved Skårup Odde, der er en tilstandsfredning med bestemmelser om, at der ikke må foretages af-
gravning eller opfyldning ud over, hvad der er påkrævet for den landbrugsmæssige drift af det da 
dyrkede, eller i øvrigt opstilles skæmmende indretninger.

Thisted Kommune har om projektet oplyst, at formålet er at forbedre de hydrologiske forhold i Na-
tura 2000-område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Det er som en del af en teknisk 
forundersøgelse konkluderet, at grundvandsstanden skal hæves med henblik på at tilgodese udvik-
lingen af rigkær og tidvis våd eng, som særligt kendetegner projektområdet. 

Det fremgår bl.a. af projektbeskrivelsen, at grøften blokeres/opfyldes i hele sin længde ved at fore-
tage et terrænskrab af eksisterende oplægszone langs grøften. Blokeringen komprimeres ved tryk 
med maskinskovl eller ved at lade gravemaskinen kører henover den opfyldte strækning. Opfyld-
ningen af grøften foretages til omkringliggende terrænniveau under hensyntagen til terrænets hæld-
ning. Ved omkringliggende terræn defineres terrænet udenfor eksisterende oplægszone svarende til 
ca. 5 m fra grøften. Overgangen mellem opfyldning og eksisterende terræn skabes glidende så den-
ne fremstår naturlig. 

Etablering af 3 vandingssteder skal sikre fremtidig græsning og pleje af arealerne. Det oplyses om 
etableringen, at drikkevandstederne som udgangspunkt skal etableres med 2 stk. Ø1000 mm beton-
brøndringe, placeret oven på hinanden, der nedgraves til grundvandsspejlsniveau. Overkant af øver-
ste brøndring skal være ca. 0,3 m over terrænniveau. Overskudsjord udjævnes i tilknytning til af-
gravningsstedet efter nærmere anvisning fra tilsynet. 

Herudover har kommunen oplyst, at projektområdet ligger i Natura 2000-område nr. 16: Løgstør 
Bredning, Vejlerne og Bulbjerg (H16, F13, R6). Selve projektområdet er ikke kortlagt som habitat-
natur eller levesteder for arter på udpegningsgrundlaget, men grænser umiddelbart op til område 
udpeget som levested for plettet rørvagtel, rørhøg og rørdrum.

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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 Udpegningsgrundlag for Natura 2000 området fremgår herunder:

 

* angiver at der er tale om en prioriteret naturtype

 
Thisted Kommune har vurderet, at projektet er i overensstemmelse med Natura 2000 handleplanen 
for området og medvirker til at sikre eller forbedre naturtyper og levesteder for arter på udpegnings-
grundlaget.    
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Bilag IV arter, der har deres udbredelsesområde i projektområdet, er odder, flere flagermusarter, 
spidssnudet frø, strandtudse, markfirben og ulv. Med henvisning til disse arters levevis vurderes 
projektet ikke at udgøre en forstyrrelse af disse arter, eller en negativ påvirkning af deres levesteder. 

Thisted Kommune har samlet vurderet, at projektet hverken i sig selv eller i forbindelse med andre 
planer og projekter vil have en væsentlig påvirkning på habitatnaturtyper og arter, der udgør udpeg-
ningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 16; Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg (H16 og 
F12), og at der ikke er behov for en nærmere konsekvensvurdering. Samtidig vurderes det, at pro-
jektet ikke forringer yngle- og rasteområder for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV og der-
med heller ikke områdets økologiske funktionalitet. 

Dansk Ornitologisk Forening har i mail af 26. juni 2020 oplyst, at man ingen bemærkninger har til 
det ansøgte.

Fredningsnævnets behandling

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 1. juli 2020. I besigtigelsen 
deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem 
Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Esben Oddershede. For Thisted Kommune 
mødte Anja Sørensen, Simon Friis-Wandall og Elsemarie Kragh Nielsen. For Danmarks Naturfred-
ningsforening mødte Ib Nord Nielsen. Ejerne Flemming Mærkedal Jeppesen, Ole Tingstrup Greger-
sen og Michael Vold Lassen var mødt.

Elsemarie Kragh Nielsen oplyste supplerende om projektet, at de 3 hegninger vil indeholde 3 for-
skellige dyrearter til afgræsning. Der vil blive behov for 3 drikkesteder – én i hver indhegning – og 
der etableres en pumpe ved hvert sted, drevet af solceller.

Det aftaltes på stedet, at en grøft i Flemming Mærkedal Jeppesens marks sydlige skel tillige lukkes i 
en længde af ca. 100-150 m. 

Danmarks Naturfredningsforening tilkendegav, at der er tale et godt projekt til gavn for naturværdi-
erne i området.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Skårup Odde 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.
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Fredningsnævnet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger om formålet med projektet og 
projektets gennemførelse meddele dispensation til dels det ansøgte og til dels til lukning af en grøft 
i Flemming Mærkedal Jeppesens marks sydlige skel i en længde af ca. 100-150 m. Fredningsnæv-
net har således vurderet, at projektet er til gavn for naturværdierne i området.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 
hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

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

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

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 
virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. 

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 
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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 afgørel-
sesudkast 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 bort-
falder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Esben Oddershede,
3. Miljøstyrelsen,
4. Thisted Kommune, att. Anja Sørensen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Thy,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Thy,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
12. Per Kragh Barup,
13. Michael Vold Lassen,
14. Ole Tingstrup Gregersen,
15. Flemming Mærkedal Jeppesen.



Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,

Badehusvej 17, 9000 Aalborg,

telefon 9968 8461

mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

                                                                                                                                    Den 14. juni 2020

Thisted Kommune

FN-NJN-3-2020: Opførelse af udestue til driftslederbolig.

Fredningsnævnet har den 9. januar 2020 fra Thisted Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til 
opførelse af en udestue på matr.nr. 17d Øsløs by, Øsløs, beliggende Bygholmvej 71, Vesløs. 
Ansøgningen er fremsendt af Aage V. Jensen Naturfond og vedrører den eksisterende 
driftslederbolig.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation til det 
ansøgte. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 23. februar 1976 om fredning af 
Skaarup Odde i Øsløs og Tømmerby sogn, Vester Han-herred, Thisted og Hanstholm kommuner, 
Viborg amt, der er en tilstandsfredning, og som bl.a. indeholder en bestemmelse om, at der 
fremtidigt på arealerne ikke må foretages nogen form for bebyggelse, hverken midlertidigt eller 
vedvarende, dog bortset fra nødvendigt byggeri i tilslutning til eksisterende landbrugsejendomme 
efter fredningsnævnets forudgående godkendelse.

Det er i ansøgningen anført, at der er ønske om at tilbygge driftslederboligen en udestue på 21,5 m2. 
Det nuværende bebyggede areal er i grundplan på 108 m2, med et samlet boligareal inkl. 1. sal på 
160 m2. Udestuen påtænkes at blive udført på havesiden mod syd og bygges som en 5-kantet 
halvcirkel ud fra huset. Udestuen bygges overvejende i glas med en sokkel i sten og med et tag af 
tagpap. Driftslederboligen ligger tilbagetrukket bag en dæmning og træbevoksning, men indenfor 
kystbeskyttelseslinjen. 

Ejendommen er noteret som en landbrugsejendom i landzone.

Thisted Kommune har i en mail af 7. januar 2020 oplyst, at den projekterede udestue ligger indenfor 
sø- og åbeskyttelseslinjen, og at kommunen er indstillet på at meddele en dispensation.

Derudover har kommunen oplyst, at ejendommen er beliggende i Natura 2000-område nr. 16 
Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, som består af habitatområde H16 og 
fuglebeskyttelsesområderne nr. F8, F12, F13, F19 og F20. Projektet ligger uden for kortlagte 
habitatnaturtyper. Nær haven ligger et vandhul, som er potentielt levested for stor vandsalamander. 
Dele af haven kan være potentielt raste- og overvintringsområde for stor vandsalamander, men 
grundet projektets placering og omfang vurderes det, at der ikke vil ske påvirkning af arten. Der er 
tale om en tilbygning inden for en eksisterende have, hvor der i forvejen er en vis forstyrrelse, 
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hvorfor det vurderes, at projektet ikke i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter vil påvirke 
arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget. 

Bilag IV-arter: Det vurderes ikke, at projektet vil påvirke arten spidssnudet frø, eller en række 
flagermusarter. Samlet set vurderes det, at projektet har en neutral effekt på bilag IV-arterne, og at 
levestedernes økologiske funktionalitet bevares på samme niveau. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 10. juni 2020. I 
besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt 
udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Esben Oddershede. For 
Thisted Kommune mødte Klavs Bærent Iversen. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ib 
Nord Nielsen. For Dansk Ornitologisk Forening mødte Poul Hald Mortensen.  Ejeren, Aage V. 
Jensens Naturfond var repræsenteret af driftsleder Niels Dahlin Lisborg.

Niels Dahlin Lisborg redegjorde for ansøgningen. 

Klavs Bærent Iversen bemærkede, at Thisted Kommune er indstillet på at dispensere i forhold til sø- 
og åbeskyttelseslinjen, og at kommunen i øvrigt ikke havde ingen bemærkninger til det ansøgte.

Repræsentanterne for Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening havde 
ingen indvendinger imod det ansøgte projekt. 

Fredningsnævnets afgørelse.

Fredning af arealer ved Skaarup Odde indebærer, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation 
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele 
dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 
ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig 
forstyrrelse af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, 
stk. 3, kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det 
naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de 
plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

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

Fredningsnævnet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger om udestuens størrelse og 
beliggenhed, samt valg af materialer mv., godkende det ansøgte byggeri.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 



udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 
hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

 offentlige myndigheder,

 en berørt nationalparkfond,

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

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

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

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 
virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 
afgørelsesudkast i partshøring.



En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,

2. Torben Sørensen,

3. Miljøstyrelsen, København,

4. Thisted Kommune, att. Klavs Bærent Iversen,

5. Danmarks Naturfredningsforening, København,

6. Danmarks Naturfredningsforening, Thy v/ Ib Nord Nielsen,

7. Dansk Ornitologisk Forening, København,

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Poul Hald Mortensen,

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

10. Friluftsrådet, centralt,

11. Friluftsrådet, kreds Nordvest,

12. Naturstyrelsen Thy,

13. Niels Dahlin Lisborg.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 24968604 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

 

Thisted Kommune 

Den 25. april 2021 

 

FN-NJN-19-2021: Paddeskrab ved Vejlerne. 

Fredningsnævnet har den 10. marts 2021f fra Thisted Kommune modtaget videresendt ansøgning om 

tilladelse til at etablere et paddeskrab på matr.nr. 17d Øsløs By, Øsløs, der ejes af Aage V. Jensen 

Naturfond.  

Fredningsnævnet har efter foretagen høring behandlet sagen uden besigtigelse som formandsafgø-

relse i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 23. februar 1976 om fredning af arealer 

ved Skårup Odde, der er en tilstandsfredning med bestemmelse om at der ikke må foretages afgrav-

ning, opfyldning eller planering ud over hvad der er påkrævet for den landbrugsmæssige drift. 

Det er om det ansøgte projekt oplyst, at formålet bl.a. er at øge biodiversiteten i området ved at tilgo-

dese padder, herunder strandtudser. Arealet i dag benyttes som græsmark, og den ansøgte udgravning 

dækker et areal på 350 m2.  

Thisted Kommune er indstillet på at meddele landzonetilladelse. 

Thisted Kommune har om Natura 2000 og bilag IV-arter oplyst: 

”… 

Det ansøgte ligger inden for Natura 2000-område nr. 16. Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, 

som består af habitatområde nr. H16, og fuglebeskyttelsesområderne nr. F8, F12, F13, F19 og F20. 

Det konkrete projekt ligger inden for F13.  

  

Projektet ligger inden for de kortlagte habitatnaturtyper. Nær det ansøgte ligger et vandhul som er 

potentielt levested for stor vandsalamander. De omkringliggende arealer kan derfor være potentielt 

raste- og overvintringsområde for stor vandsalamander. Grundet projektets placering og omfang, vur-

deres det, at der vil ske en positiv påvirkning, da projektet øger spredningsmulighederne for arten. 

Da der er tale om et paddeskrab på en dyrket mark, vurderes det, at projektet ikke i sig selv eller i 

sammenhæng med andre projekter vil påvirke andre arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget 

negativt.   

  

Bilag IV  

De omkringliggende områder kan være potentielt raste- og overvintringsområde for spidssnudet frø. 

Grundet projektets placering og omfang vurderes det, at der vil ske en positiv påvirkning af bilag IV 
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arten. Området er som helhed et potentielt levested for en række flagermusarter, men idet der ikke 

fældes ældre træer eller ændres ledelinjer i landskabet vurderes det, at projektet ikke vil påvirke fla-

germusene.  

Samlet set vurderes det at projektet har en positiv effekt på bilag IV arterne, og at levestedernes 

økologiske funktionalitet bevares på sammen niveau…”. 

 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 18. april 2021 anbefalet det ansøgte, som vil have 

positiv effekt på arter og levesteder. 

 

Ovenfor placering af paddeskrab. 

Fredningsnævnets afgørelse 
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Fredning af arealer ved Skårup Odde 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 grund af formålet med paddeskrabet og efter oplysningerne om projektets 

positive påvirkning på udbredelsen af vandsalamander meddele dispensation til det ansøgte. 

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.naevne-

neshus.dk.  
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Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet 

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 

Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 

afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 

medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-

udkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

Med venlig hilsen 

 

Niels Bjerre 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard, 

2. Esben Oddershede, 

3. Miljøstyrelsen, 

4. Thisted Kommune, att. Klavs Bærent Iversen, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Thisted, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Thisted, 

9. Dansk Botanisk Forening, att. Flemming Thorning-Lund, 

10. Friluftsrådet, centralt, 

11. Friluftsrådet, kreds Nordvest, 

12. Aage V. Jensen Naturfond. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 3025 5459 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

 

Thisted Kommune 

Den 14.august 2022 

FN-NJN-36-2022: Etablering af paddeskrab, bekkasinskrab og sløjfning af grøft ved Glombak. 

Fredningsnævnet har den 20. juni 2022 fra Thisted Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til 

at udføre en række naturforbedrende tiltag på matr.nr. 64d og 65c Øsløs By, Øsløs, beliggende Glom-

bak 8, 7742 Vesløs, der ejes af Henrik Vang Christensen og Elsemarie Kragh Nielsen. 

Fredningsnævnet har efter høring behandlet sagen på skriftligt grundlag som en formandsafgørelse i 

medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5. Fredningsnævnet har besluttet at meddele 

dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgø-

relse. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 23. februar 1976 om fredning af arealer 

ved Skårup Odde, der er en tilstandsfredning med bestemmelse om, at der ikke må foretages afgrav-

ning, opfyldning eller planering ud over, hvad der kræves for den landbrugsmæssige drift af det for 

tiden dyrkede. 

Ejerne har i deres ansøgning til kommunen anført følgende: 

”… 

Som ejere af 8,1 ha, der tilhører ejendommen Glombak 8, 7742 Vesløs, ønsker vi (Henrik Vang 

Christensen og Elsemarie Kragh Nielsen) at drive arealerne med en målsætning om at opnå naturlig 

hydrologi og høj biodiversitet. På de lavtliggende engarealer mod øst tilsigter vi at der opnås større 

våde partier, hvor der udover de våde perioder også kan være helt eller delvist vandmættet. Der er 

fortsat afvanding af arealerne via skelgrøfter og uden naboers medvirkning i hydrologiske tiltag, er 

det svært at skabe områder med våde partier til gavn for flora og fauna.  

Som ejere ønsker vi at modvirke den nuværende dræning ved at etablere to vandhuller til padder og 

et bekkasinskrab på de to matrikler. Placeringen af vandhullerne fremgår af nedenstående kort og 

vedhæftede oversigtskort (bilag 1.1). Skitsering af hvert vandhuls dybdeprofil og yderligere infor-

mation om areal, volumen, kanthældning m.m. er udarbejdet af konsulentfirmaet Watson C. i sam-

råd med Thisted Kommune i forbindelse med gennemførelse af projekttiltag i RigKilde-LIFE. Pad-

dehullerne etableres med dybde op til 150 cm og brede flader med maksimalt anlæg på 1:5. Bekka-

sinskrabet etableres med en maksimal dybde på 50 cm med brede flader (Se bilag 4-1, 4-2 og 4-3). 

Opgravet sand spredes i et 20-30 cm lag i de grønne felter på vedhæftede kort, og opgravet topjord 

spredes ud på egen mark udenfor Natura 2000-området mod vest. 
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Vi mener at de etablerede vandhuller og bekkasinskrab modvirker skelgrøfternes drænende effekt 

og bliver til gavn for flere arter af padder og fugle listet på henholdsvis Habitatdirektivet og Fugle-

beskyttelsesdirektivet. Den nuværende dyrkning af marken ophører. 

…” 

 

Nedenfor det senest vedhæftede kortbilag: 

 

”… 

Thisted Kommune har til brug for sagens behandling afgivet en udtalelse om Natura 2000 og bilag 

IV-arter. Udtalelsen, der er dateret den 26.juli 2022, vedrører tillige en anden sag- FN-NJN-35-2022, 

hvor der er indgivet ansøgning om andre hydrologiske tiltag indenfor samme fredning, men på en 

anden ejendom.   

Udtalelsen har følgende ordlyd: 

Foreløbig konsekvensvurdering - hydrologiske tiltag ved Glombak  

Thisted Kommune har ansøgt om gennemførelse af en række hydrologiske tiltag ved Glombak, her-

under lukning af grøfter og etablering af nye grøfter, samt etablering af paddeskrab og søer. Projektet 

er en del af Thisted Kommunes LIFE projekt LIFE-RigKilde, som har til formål at forbedre og sikre 

tilstanden for rigkær og kildevæld i en række Natura 2000-områder, herunder Natura 2000-område 

nr. 16. Se bilag for placering og omfang. Bilag 4 viser en ændret placering af et vandhul i delområde 

3.  

Der er desuden søgt om etablering af 3 vandhuller, som ikke er en del af Natura 2000-indsatsen.  

Beskyttet natur  

Projektet omfatter beskyttet natur (eng), og kræver derfor en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 

§ 3.  

Skårup Odde Fredningen  
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Det ansøgte ligger inden for Fredningen Skårup Odde. Jf. fredningskendelsens § 1 skal arealerne 

henligge i deres nuværende tilstand. Der må således ikke uden fredningsnævnets tilladelse foretages 

afgravning, opfyldning eller planering udover, hvad der er påkrævet for den landbrugsmæssige drift 

af det for tiden dyrkede. Det ansøgte kræver derfor en dispensation fra fredningsbestemmelserne.  

Natura 2000  

Habitatbekendtgørelsen fastsætter jævnfør §§ 6-7, krav om foreløbig vurdering (væsentlighedsvur-

dering) af planer og projekter, der kan påvirke et Natura 2000-område, samt beskyttelse af en række 

dyre- og plantearter listet på direktivets bilag IV jævnfør habitatbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 1 

og nr. 2.  

Det ansøgte ligger inden for Natura 2000-område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, som 

består af habitatområde nr. 16 og fuglebeskyttelsesområderne nr. 8, 12, 13, 19 og 20. Det konkrete 

projekt ligger indenfor habitatområdet og fuglebeskyttelsesområde nr. 13. 

Projektet er et led i Natura 2000-indsatsen og i tråd med Natura 2000-planlægningen som fastsætter 

målsætninger og retningslinjer for området, herunder retningslinjer om forbedret hydrologi, drift og 

pleje. Det fremgår af de overordnede målsætninger at områdets økologiske integritet sikres i form af 

en for naturtyperne hensigtsmæssig hydrologi og drift/pleje, en lav næringsstofbelastning og gode 

sprednings- og etableringsmuligheder for arterne.  

Da projektet kræver en § 3 dispensation er det som udgangspunkt også omfattet af kravet om en 

foreløbig konsekvensvurdering. Dog er projekter og planer, som er direkte forbundne med eller nød-

vendige for et Natura 2000-områdes forvaltning, ikke omfattet af kravet om habitatvurdering. Da 

projektet er direkte forbundet med Natura 2000-planen for området er det ikke omfattet af kravet om 

en foreløbig konsekvensvurdering. Den del af projektet som ikke er en del af Natura 2000-indsatsen, 

er omfattet af kravet om en foreløbig konsekvensvurdering, dvs. de 3 søer i delområde 1 (matr.nr. 

64d og 65c). Jf. naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1-3, kan fredningsnævnet kun meddele dispensation 

hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål og ikke indebærer en forringelse for Natura 

2000-områderne, eller har en negativ påvirkning på bilag IV arterne.  

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er: 
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Naturtyper  

Delområde 2 og 3 omfatter områder der er kortlagt som rigkær, og områder der har potentiale til at 

udvikle sig til rigkær. Område 1 omfatter områder som er potentielt rigkær. I forundersøgelsen er der 

forslået en række tiltag, der kan være til gavn for både eksisterende og potentielle rigkær. Bl.a. er det 

foreslået at sløjfe/hæve hele eller dele af områdets mange grøfter, da det vil mindske risikoen for 

sommerudtørring og samtidig tillade den begrænsede grundvandstilstrømning at komme længere op 

til jordoverfladen samt længere ud fra skræntfoden. Især lukning/sløjfning af de syd/nord gående 

grøfter, der løber parallelt med Glombakskrænten, vil være fordelagtig for opretholdelsen og udvik-

lingen af de små rigkær langs skræntfoden.  

Thisted kommune vurderer at tiltagene vil sikre og forbedre tilstanden af de eksisterende rigkær, samt 

skabe mulighed for udvidelse af naturtypen. De øvrige habitatnaturtyper påvirkes ikke af projektet.  

Arter  

Havlampret og spættet sæl har ikke levesteder nær projektområdet, og vurderes derfor ikke at blive 

påvirket af projektet.  

Odder er vidt udbredt i Natura 2000-området, men projektområdet vurderes ikke at påvirke arten, da 

der er tale om lukning af små grøfter som kun er vandførende dele af året, og da projektområdet ikke 

omfatter yngle-eller rasteområder for arten.  

Damflagermus vurderes ikke at blive påvirket af projektet, da der ikke fældes gamle træer, nedrives 

bygninger eller ændres på ledelinjer i landskabet. Projektet vurderes at medføre en øget forekomst af 

insekter ved etablering af vandhullerne, og dermed et større fødegrundlag for arten.  



5 
 

Projektet vurderes at have en positiv til neutral effekt på stor vandsalamander, da de nye paddeskrab 

og vandhuller kan fungere som nye levesteder for arten. 

 

Der er kortlagte levesteder for rørdrum, rørhøg og plettet rørvagtel nær projektområdet. Levestederne 

ligger udenfor projektområdet og er selve rørskoven som ikke indgår i eller påvirkes af projektet. Det 

vurderes at ynglefuglene ikke påvirkes af projektet da projektområdet ligger udenfor levestederne, og 

da projektet udføres udenfor fuglenes ynglesæson. De øvrige arter vurderes heller ikke at blive påvir-

ket af projektet, grundet projektets beskedne omfang og indhold. Samlet set vurderes det at projektet 

ikke i sig selv eller i sammenhæng med andre planer eller projekter vil medføre en påvirkning på arter 

eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er derfor ikke behov for en 

egentlig konsekvensvurdering.  

BILAG IV-arter  

Følgende bilag IV-arter kan have levested i eller nær projektområdet: strandtudse, spidssnudet frø, 

stor vandsalamander, samt brun, dam-, syd-, trold- og vandflagermus. Der er især registreret mange 

vandog troldflagermus i området.  

Thisted kommune vurderer, at projektet ikke forringer yngle- eller rasteområder for dyre- og plante-

arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV, da projektet omfatter etablering af naturlig hydrologi og 

nye paddeskrab og søer, der kan udgøre levesteder for paddearterne, og da projektet kan medvirke til 

et øget fødegrundlag for flagermus-arterne. Projektet omfatter ikke fældning af gamle træer, nedriv-

ning af huse, eller ændringer af ledelinjer i landskabet. Thisted kommune vurderer samlet set at om-

rådets økologiske funktionalitet bevares på minimum samme niveau 

…”. 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 11. august 2022 anbefalet det ansøgte. 

Fredningsnævnets afgørelse 
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Fredning af arealer ved Skårup Odde 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 stk. 3. 

 

Fredningsnævnet må på baggrund af de foreliggende oplysninger antage, at det ansøgte projekt ved-

rørende etablering af paddehuller og bekkasinskrab mv. vil være til gavn for de berørte arealers til-

stand med hensyn til naturlig hydrologi og biodiversitet. Projektet findes ikke at være i strid med 

fredningens formål og fredningsnævnet kan derfor meddele dispensation. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevare-

klagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-

side www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 

klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

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

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

miljø, og 

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

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

http://www.naevneneshus/
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Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevne-

neshus.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. 

 

Med venlig hilsen 

 

Niels Bjerre 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard, 

2. Esben Oddershede, 

3. Miljøstyrelsen, 

4. Thisted Kommune, sags-id 01.05.18-K04-13-22, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Thisted, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Thisted, 

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

http://www.naevne-neshus/
http://www.naevne-neshus/
http://www.naevneneshus/
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10. Friluftsrådet centralt, 

11. Friluftsrådet, kreds Nordvest, 

12. Henrik Vang Christensen og Elsemarie Kragh Nielsen. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 3025 5459 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

 

Thisted Kommune 

Den 14. august 2022 

FN-NJN-35-2022: Hydrologiske tiltag ved Glombak. 

Fredningsnævnet har den 20. juni 2022 fra Thisted Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til 

at udføre en række hydrologiske og naturforbedrende tiltag på matr.nr. 64d og 65c Øsløs By, Øsløs, 

der ejes af Henrik Vang Christensen og Elsemarie Kragh Nielsen og matr.nr. 26b og 25b smst., der 

ejes af Mikael og Pia Lassen, samt matr.nr.12d, 23d og 23k smst, der ejes af Jens Jørgen Henriksen. 

Alle lodsejere har meddelt Thisted Kommune fuldmagt til at søge projektet gennemført. 

Fredningsnævnet har efter foretagen høring behandlet sagen på skriftligt grundlag som en formands-

afgørelse i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5. Fredningsnævnet har besluttet 

at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnæv-

nets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 23. februar 1976 om fredning af arealer 

ved Skårup Odde, der er en tilstandsfredning med bestemmelse om, at der ikke må foretages afgrav-

ning, opfyldning eller planering ud over, hvad der kræves for den landbrugsmæssige drift af det for 

tiden dyrkede.  

Thisted Kommune har i ansøgningen anført følgende, idet der henvises til vedhæftede bilag: 

”… 

De hydrologiske og naturforbedrende tiltag omfatter lukning af flere grøfter samt etablering af vand-

flader og planering af overskudsjord på enkelte matrikler i området.  

Tiltagene er som følger:  

a) Lukning af to nord/syd gående grøfter på matriklerne 64d og 65c Øsløs By, Øsløs. - Jord til op-

fyldning tages fra matrikel 64c Øsløs By, Øsløs hvorved der etableres et mindre vandhul til gavn for 

spidssnudet frø. Overskydende jord planeres ud på matrikel 64c Øsløs by, Øsløs. Se kortbilag 1 og 3-

1  

b) Lukning af en vest/øst gående skelgrøft mellem matrikel 26b og 25b Øsløs By, Øsløs samt lukning 

af en lille overfladisk nord/syd gående grøft på matrikel 25b Øsløs By Øsløs.  

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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- Jord til opfyldning tages fra brinkerne på eksisterende grøft på matrikel 26b Øsløs By, Øsløs, hvor-

ved der etableres mere lavvandede og insektvenlige brinker samt større vandflade end der forekom-

mer i dag.  

For at få dannet en optimal og reel naturforbedrende vandflade, vil der skulle graves mere jord end 

nødvendigt til opfyldning af grøften. Der vil derfor forekomme overskudsjord, der ønskes planeret 

ud langs østsiden af vejen Glombak på matrikel 25b og 26b Øsløs by, Øsløs. Se kortbilag 2 og 6-1  

c) Lukning af en nord/syd gående grøft på matrikel 12d Øsløs By, Øsløs samt den øverste del af 

vest/øst gående skelgrøft mellem matrikel 12d og 23k Øsløs by, Øsløs  

- I forbindelse med lukning af eksisterende grøft på matrikel 12d Øsløs By, Øsløs etableres en ny 

syd/nord gående grøft parallelt med tidligere grøft, men 30 meter længere mod øst. Jorden fra den 

nye grøft placeres i den grøft, der ønskes lukket. Se kortbilag 3 D 

…”. 

Om baggrunden for ansøgningen det anført: 

”… 

De ansøgte tiltag ønskes udført som en del af EU-projektet RigKilde LIFE, hvis overordnede formål 

er at opnå og sikre gunstig bevaringsstatus for rigkær, kildevæld og avneknippemoser indenfor ud-

valgte Natura 2000 områder. Samtidig skal RigKilde LIFE arbejde for, at arealet med naturtyperne 

udvides.  

Som en del af RigKilde LIFE, har Thisted Kommune foretaget hydrologiske og botaniske forunder-

søgelser i områder med rigkær og kildevæld, eller hvor potentialet for naturtyperne findes.  

Omkring Glombak findes flere grundvandspåvirkede områder langs en østvendt skrænt, hvor enkelte 

allerede er registreret som EU habitatnaturtypen 7230 rigkær. Derudover findes flere områder, der 

med etablering af hensigtsmæssig hydrologi og ekstensiv pleje vurderes at kunne udvikle sig til na-

turtypen rigkær.  

Forundersøgelsen, der er udarbejdet af rådgiverfirmaet WatsonC, peger på, at det hydrologiske op-

land til Glombakområdet er forholdsvist lille, hvilket kan give en begrænset grundvandsudstrømning, 

der i dag er udfordret af afvanding via grøfter. Opretholdelsen af rigkær samt yderligere udvikling af 

naturtypen er således især truet af dræning/grøfter, tilgroning samt næringsstofbelastning.  

For at imødekomme de nævnte trusler har forundersøgelsen forslået en række tiltag, der kan være til 

gavn for både eksisterende og potentielle rigkær. Bl.a. er det foreslået at sløjfe/hæve hele eller dele 

af områdets mange grøfter, da det vil mindske risikoen for sommerudtørring og samtidig tillade den 

begrænsede grundvandstilstrømning at komme længere op til jordoverfladen samt længere ud fra 

skræntfoden. Især lukning/sløjfning af de syd/nord gående grøfter, der løber parallelt med Glom-

bakskrænten, vil være fordelagtig for opretholdelsen og udviklingen af de små rigkær langs skrænt-

foden.  

Grøfterne fyldes som nævnt med jord fra de samme matrikler, hvor grøfterne ligger. Det er en stor 

naturmæssig fordel, at jord til opfyldning af grøfterne kan tages i umiddelbar nærhed af den grøft, der 

ønskes sløjfet. Samtidig har RigKilde LIFE også det formål at skabe nye samt bedre levesteder for 

bilag IV-arterne Spidssnudet Frø og Stor Vandsalamander, hvorfor etablering af vandflader i forbin-
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delse med lukning af grøfterne er tråd med delmål i RigKilde. Derfor har RigKilde LIFE i detailplan-

lægningen af de hydrologiske tiltag ved Glombak indtænkt muligheden for at skabe flere levesteder 

for bilag IV-arter i området i stedet for at hente jord udefra.  

Efter en ejendomsmæssig undersøgelse samt udarbejdelse af detailprojekt ansøges nu om at gennem-

føre de anførte tiltag. 

Udførsel af tiltag 

Grøfterne på matriklerne 64d og 65c Øsløs By Øsløs sløjfes fuldstændig med jord fra matrikel 65c, 

hvor der i samme proces etableres et mindre vandhul til gavn for bilag IV-arten spidssnudet frø. Se 

bilag 1. Søen vil etableres med en dybde og brinker, der tilgodeser paddernes mulighed for både at 

overvintre samt yngle i vandhullet. Se bilag 3-1. Der vil ved etableringen af vandhullet være en 

mængde overskydende opgravet materiale, som planeres i et tyndt lag på matrikel 65c Øsløs By, 

Øsløs indenfor det afgrænsede område på bilag 1.  

Skelgrøften mellem matrikel 26b og 25b Øsløs By, Øsløs lukkes punktvis i hele sin længde. Se bilag 

2. Selve udførslen vil tage hensyn til den eksisterende bevoksning, der ønskes bibeholdt langs grøften. 

Jorden til opfyldning tages fra brinkerne ved den brede grøft (efter sigende gammel mergelgrav), der 

forekommer på matrikel 26b, Øsløs By, Øsløs. I samme proces udbedres den brede, dybe og ensfor-

mige grøft til et mere dynamisk vandhul med jævne brinker og vanddybder til fordel for bl.a. spids-

snudet frø. Se bilag 2 og 6-1. Overskydende jord fra etableringen af vandhullet på matrikel 26b og 

25b planeres ud på samme matrikler i en stribe langs vejen Glombak på dennes østside. Området er 

markeret på bilag 2. 

Den syd/nord gående grøft på matrikel 12b Øsløs by Øsløs fyldes op med jord fra samme matrikel, 

hvor der under opgravning af jord etableres en ny grøft 20 meter længere mod øst parallelt med den 

gamle grøft, der sløjfes. De nordligste 40 meter lukkes ved at skrabe overjord fra omkringliggende 

arealer, hvorved der skabes en meget lavvandet sø (bekkasinskrab). Den øverste del af skelgrøften 

mellem 12b og 23d Øsløs By, hvor en del ligger på matrikel 23k Øsløs, By Øsløs opfyldes også med 

jord der tages ved etablering af den nye grøft. Se bilag 3 

…” 
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Ovenfor de 2 delområder. 

Nedenfor ses de 3 områder fordelt på ejendomme: 
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Senest ønskede placering af søen på matr. 12d: 

 

 

Thisted Kommune har til brug for sagens behandling afgivet en udtalelse om Natura 2000 og bilag 

IV-arter. Udtalelsen, der er dateret den 26.juli 2022, vedrører tillige en anden sag- FN-NJN-36-2022, 

hvor der er indgivet ansøgning om andre hydrologiske tiltag indenfor samme fredning, men på en 

anden ejendom.   

Udtalelsen har følgende ordlyd: 

”… 

Foreløbig konsekvensvurdering - hydrologiske tiltag ved Glombak  
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Thisted Kommune har ansøgt om gennemførelse af en række hydrologiske tiltag ved Glombak, her-

under lukning af grøfter og etablering af nye grøfter, samt etablering af paddeskrab og søer. Projektet 

er en del af Thisted Kommunes LIFE projekt LIFE-RigKilde, som har til formål at forbedre og sikre 

tilstanden for rigkær og kildevæld i en række Natura 2000-områder, herunder Natura 2000-område 

nr. 16. Se bilag for placering og omfang. Bilag 4 viser en ændret placering af et vandhul i delområde 

3.  

Der er desuden søgt om etablering af 3 vandhuller, som ikke er en del af Natura 2000-indsatsen.  

Beskyttet natur  

Projektet omfatter beskyttet natur (eng), og kræver derfor en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 

§ 3.  

Skårup Odde Fredningen  

Det ansøgte ligger inden for Fredningen Skårup Odde. Jf. fredningskendelsens § 1 skal arealerne 

henligge i deres nuværende tilstand. Der må således ikke uden fredningsnævnets tilladelse foretages 

afgravning, opfyldning eller planering udover, hvad der er påkrævet for den landbrugsmæssige drift 

af det for tiden dyrkede. Det ansøgte kræver derfor en dispensation fra fredningsbestemmelserne.  

Natura 2000  

Habitatbekendtgørelsen fastsætter jævnfør §§ 6-7, krav om foreløbig vurdering (væsentlighedsvur-

dering) af planer og projekter, der kan påvirke et Natura 2000-område, samt beskyttelse af en række 

dyre- og plantearter listet på direktivets bilag IV jævnfør habitatbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 1 

og nr. 2.  

Det ansøgte ligger inden for Natura 2000-område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, som 

består af habitatområde nr. 16 og fuglebeskyttelsesområderne nr. 8, 12, 13, 19 og 20. Det konkrete 

projekt ligger indenfor habitatområdet og fuglebeskyttelsesområde nr. 13. 

Projektet er et led i Natura 2000-indsatsen og i tråd med Natura 2000-planlægningen som fastsætter 

målsætninger og retningslinjer for området, herunder retningslinjer om forbedret hydrologi, drift og 

pleje. Det fremgår af de overordnede målsætninger at områdets økologiske integritet sikres i form af 

en for naturtyperne hensigtsmæssig hydrologi og drift/pleje, en lav næringsstofbelastning og gode 

sprednings- og etableringsmuligheder for arterne.  

Da projektet kræver en § 3 dispensation er det som udgangspunkt også omfattet af kravet om en 

foreløbig konsekvensvurdering. Dog er projekter og planer, som er direkte forbundne med eller nød-

vendige for et Natura 2000-områdes forvaltning, ikke omfattet af kravet om habitatvurdering. Da 

projektet er direkte forbundet med Natura 2000-planen for området er det ikke omfattet af kravet om 

en foreløbig konsekvensvurdering. Den del af projektet som ikke er en del af Natura 2000-indsatsen, 

er omfattet af kravet om en foreløbig konsekvensvurdering, dvs. de 3 søer i delområde 1 (matr.nr. 

64d og 65c). Jf. naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1-3, kan fredningsnævnet kun meddele dispensation 

hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål og ikke indebærer en forringelse for Natura 

2000-områderne, eller har en negativ påvirkning på bilag IV arterne.  

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er: 



7 
 

 

Naturtyper  

Delområde 2 og 3 omfatter områder der er kortlagt som rigkær, og områder der har potentiale til at 

udvikle sig til rigkær. Område 1 omfatter områder som er potentielt rigkær. I forundersøgelsen er der 

forslået en række tiltag, der kan være til gavn for både eksisterende og potentielle rigkær. Bl.a. er det 

foreslået at sløjfe/hæve hele eller dele af områdets mange grøfter, da det vil mindske risikoen for 

sommerudtørring og samtidig tillade den begrænsede grundvandstilstrømning at komme længere op 

til jordoverfladen samt længere ud fra skræntfoden. Især lukning/sløjfning af de syd/nord gående 

grøfter, der løber parallelt med Glombakskrænten, vil være fordelagtig for opretholdelsen og udvik-

lingen af de små rigkær langs skræntfoden.  

Thisted kommune vurderer at tiltagene vil sikre og forbedre tilstanden af de eksisterende rigkær, samt 

skabe mulighed for udvidelse af naturtypen. De øvrige habitatnaturtyper påvirkes ikke af projektet.  

Arter  

Havlampret og spættet sæl har ikke levesteder nær projektområdet, og vurderes derfor ikke at blive 

påvirket af projektet.  

Odder er vidt udbredt i Natura 2000-området, men projektområdet vurderes ikke at påvirke arten, da 

der er tale om lukning af små grøfter som kun er vandførende dele af året, og da projektområdet ikke 

omfatter yngle-eller rasteområder for arten.  

Damflagermus vurderes ikke at blive påvirket af projektet, da der ikke fældes gamle træer, nedrives 

bygninger eller ændres på ledelinjer i landskabet. Projektet vurderes at medføre en øget forekomst af 

insekter ved etablering af vandhullerne, og dermed et større fødegrundlag for arten.  
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Projektet vurderes at have en positiv til neutral effekt på stor vandsalamander, da de nye paddeskrab 

og vandhuller kan fungere som nye levesteder for arten. 

 

Der er kortlagte levesteder for rørdrum, rørhøg og plettet rørvagtel nær projektområdet. Levestederne 

ligger udenfor projektområdet og er selve rørskoven som ikke indgår i eller påvirkes af projektet. Det 

vurderes at ynglefuglene ikke påvirkes af projektet da projektområdet ligger udenfor levestederne, og 

da projektet udføres udenfor fuglenes ynglesæson. De øvrige arter vurderes heller ikke at blive påvir-

ket af projektet, grundet projektets beskedne omfang og indhold. Samlet set vurderes det at projektet 

ikke i sig selv eller i sammenhæng med andre planer eller projekter vil medføre en påvirkning på arter 

eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er derfor ikke behov for en 

egentlig konsekvensvurdering.  

BILAG IV-arter  

Følgende bilag IV-arter kan have levested i eller nær projektområdet: strandtudse, spidssnudet frø, 

stor vandsalamander, samt brun, dam-, syd-, trold- og vandflagermus. Der er især registreret mange 

vandog troldflagermus i området.  

Thisted kommune vurderer, at projektet ikke forringer yngle- eller rasteområder for dyre- og plante-

arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV, da projektet omfatter etablering af naturlig hydrologi og 

nye paddeskrab og søer, der kan udgøre levesteder for paddearterne, og da projektet kan medvirke til 

et øget fødegrundlag for flagermus-arterne. Projektet omfatter ikke fældning af gamle træer, nedriv-

ning af huse, eller ændringer af ledelinjer i landskabet. Thisted kommune vurderer samlet set at om-

rådets økologiske funktionalitet bevares på minimum samme niveau 

…”. 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 11. august 2022 anbefalet det ansøgte. 
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Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Skårup Odde 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 det fremkomne lægge til grund, at det ansøgte vil være til gavn 

for områdets hydrologi og ikke være i strid med fredningens formål. Fredningsnævnet kan derfor 

meddele dispensation. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevare-

klagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-

side www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 

klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

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

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

miljø, og 

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

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

http://www.naevneneshus/


10 
 

Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevne-

neshus.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. 

 

Med venlig hilsen 

 

Niels Bjerre 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard, 

2. Esben Oddershede, 

3. Miljøstyrelsen, 

4. Thisted Kommune, sags-id 01.05.18-K04-13-22, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Thisted, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Thisted, 

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

http://www.naevne-neshus/
http://www.naevne-neshus/
http://www.naevneneshus/
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10. Friluftsrådet centralt, 

11. Friluftsrådet, kreds Nordvest, 

12. Henrik Vang Christensen og Elsemarie Kragh Nielsen, 

13. Jens Jørgen Henriksen, 

14. Pia og Mikael Lassen. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 3025 5459 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

 

Den 31. oktober 2022 

Thisted Kommune 

 

FN-NJN-33-2022: Nyt sommerhus ved Glombak. 

Fredningsnævnet har den 7. juni 2022 fra Thisted Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til 
efter nedrivning af et eksisterende sommerhus at opføre et nyt sommerhuspå matr.nr. 64d Øsløs By, 
Øsløs, beliggende Glombak 8, 7742 Vesløs. Ansøgningen er indsendt af arkitekt Peter Håland Jep-
pesen på vegne af ejerne Elsemarie Kragh Nielsen og Henrik Vang Christensen. 

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 23. februar 1976 om fredning af are-
aler ved Skårup Odde i Øsløs og Tømmerby sogn, Vester Han-Herred, Thisted og Hanstholm kom-
muner, Viborg Amt. Fredningen er en tilstandsfredning med bestemmelser om, at der ikke må fore-
tages nogen form for bebyggelse, hverken midlertidigt eller vedvarende, dog bortset fra nødvendig 
byggeri i tilslutning til eksisterende landbrugsejendomme efter fredningsnævnets forudgående god-
kendelse. 

 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Ovenfor ses situationsplan over eksisterende og fremtidigt byggeri. 

Arkitekt Peter Håland Jeppesen har om ejendommen bl.a. oplyst, at ejendommen har et jordtillig-
gende på 8 ha og at: 

”… 

Den eksisterende landbrugsejendom er fra 1897 og bygget om og til løbende. Det samlede bygnings-
areal er i dag 215 m2. Ejendommen har ændret status fra landbrug til i dag at have status af sommer-
hus. Bygningsmassen er i en gennemgående dårlig stand og vurderes ikke som egnet til beboelse, 
som den ser ud pt. Derfor vil ejendommen skulle gennemgå en gennemgribende renovering, der vil 
være for økonomisk omkostningsfuld ift. at fjerne det eksisterende og i stedet bygge en ny bygning, 
der er et egentligt sommerhus, som ejendommen har status af. Det nye sommerhus ønskes placeret 
med en østlig afgrænsning, der svarer til det eksisterendes syd – østlige hjørne. Herved vil det nye 
sommerhus ikke komme væsentligt “tættere” på naturbeskyttede områder end det eksisterende er. I 

stedet for en øst-vest orienteret bygningsmasse ønskes der, at det fremtidige sommerhus orienteres 
syd-nord og det tilhørende udhus orienteres øst-vest. Sommerhuset består at et længehus i et plan på 
157 m2, hvoraf de ca. 114 m2 er samlet i den syd-vest vendte bygning og de resterende 35 m2 er 
placeret i udhusbygningen. De to bygninger forbindes med en mellembygning på ca. 8 m2. Udhus/ga-
rage er 82 m2, til depot og maskiner m.m. til vedligeholdelsen af den store grund. 

Samlet bebyggelsesareal er 239 m2.  

Sommerhusets udtryk skal give associationer til et landhus. Dette sker gennem materialevalget og 
bygningernes proportioner i bredden og højden. Derfor er der genbrugt elementer fra den eksisterende 
bygnings dimensioner. Herunder også taghældningen. Bygningen tænkes beklædt med træbeklæd-
ning og metalplader på taget bl.a. for at drage paralleller til den landbrugsfunktion der var på grunden 
tidligere 

…”. 

Det er endvidere oplyst, at der er behov for opbevaring af diverse materiel til vedligeholdelse af 1,5 
kilometer trådhegn, der allerede er opsat til naturpleje med græssende dyr. Ydermere er der et behov 
for vinteropbevaring af vandtrug og vinterfoder. 
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Ovenfor er vist de 4 facader på sommerhuset. 

Thisted Kommune har i en mail af 19.oktober 2022 om Natura 2000- og Habitatområde oplyst, at 
ejendommen er beliggende  

”…  

indenfor Natura 2000-område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, som består af habitat-
område 16 og fuglebeskyttelsesområderne 8, 12, 13, 19 og 20. Ejendommen ligger inden for habitat-
området og fuglebeskyttelsesområde nr. 13 Østlig Vejler. 

Nærmeste kortlagte habitatnaturtype er surt overdrev, samt rigkær, som ligger henholdsvis ca. 30 
meter mod syd og ca. 70 meter mod øst for det ansøgte. Grundet placeringen og projektets omfang 
vurderes det, at byggeriet ikke påvirker naturtyperne yderligere. 

… 

Ansøger skal være opmærksom på, at der kan forefindes flagermus i eksisterende bygninger og en 
nedrivning skal foretages udenfor artens ophold i sommerhalvåret og vinterkvarterer. 

…”. 

Thisted Kommune har yderligere oplyst: 

”… 
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Der er kortlagte levesteder for rørdrum, rørhøg og plettet rørvagtel nær projektområdet. Levestederne 
ligger udenfor projektområdet og selve rørskoven som ikke indgår i eller påvirkes af projektet. Det 
vurderes, at ynglefuglene ikke påvirkes af projektet da projektområdet ligger udenfor levestederne. I 
øvrige arter vurderes heller ikke at blive påvirket af projektet, grundet projektets beskedne omfang 
og indhold. Samlet set vurderes det at projektet ikke i sig selv eller i sammenhæng med andre planer 
eller projekter vil medføre en påvirkning på arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 
2000-området. Der er derfor ikke behov for en egentlig konsekvensvurdering. 

…”. 

Om bilag IV-arter er det bemærket:  

”… 

Følgende bilag IV-arter kan have levested i eller nær projektområdet: strandtudse, spidssnudet frø, 
stor vandsalamander, samt brun, dam-, syd-, trold- og vandflagermus. Der er især registreret mange 
vand og troldflagermus i området. Thisted kommune vurderer, at projektet ikke forringer yngle- eller 
rasteområder for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV, da projektet omfatter 
ønske om genopførsel af eksisterende bebyggelsen. Thisted kommune vurderer samlet set at områdets 
økologiske funktionalitet bevares på minimum samme niveau 

…”. 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 23. oktober 2022 ingen bemærkninger til det ansøgte. 

 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 24. oktober 2022. I besigti-
gelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede med-
lem Tage Leegaard. Sagen er efter besigtigelsen forelagt for det kommunalt udpegede medlem Esben 
Oddershede. For Thisted Kommune mødte Klavs Bærent Iversen. For Dansk Ornitologisk Forening 
mødte Karsten Krog Pedersen.  Ejerne Elsemarie Kragh Nielsen og Henrik Vang Christensen var 
mødt. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Sandmosen etape III betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensa-
tion i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispen-
sation, 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. 
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Efter de foreliggende oplysninger om sommerhusets placering, størrelse og materialevalg kan fred-
ningsnævnet meddele dispensation til nedrivning af den eksisterende bebyggelse og opførelse af nyt 
sommerhus i form af et længehus med udhus/garage som ansøgt. 

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.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 li-
geledes 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 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 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 
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gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-
udkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

Med venlig hilsen 

 
Niels Bjerre 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard, 
2. Esben Oddershede, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Thisted Kommune, att. Klavs Bærent Iversen, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Thisted, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Thisted, 
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest, 
12. Elsemarie Kragh Nielsen og Henrik Vang Christensen, 
13. Peter Håland Jeppesen. 
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