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Afgørelser - Reg. nr.: 05005.00
Fredningen vedrører:

Hanstedreservatet

Domme

Taksatio ns kom miss io nen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

22-06-1972

Fredningsnævnet

15-03-1969

Kendelser

Deklarationer

OVER FREDNINGSNÆVNET>

REG. N R.

.•

Lokalitet

Hanstedreservatet

Kommune'

s-

m.v •

-II/t1I&l'GD,

Hanstholm

S"'lJ ()

RÆER.H.FI.. S(J~YE

II

.
,

"

+

11100.000

-

J.nr.

~~""n- c .11/7 II:

Fr.nr.

Areal

Fredet:

3398,5 ha

(exel. det med rødt
viste areal: ea. 138 ha)

Formål.

•

•

Sikring

Indhold.

vedkommende.
1

Påtaleret

Staten

·

•

1969' og

og landskabe1ige

Bestemme1ser

lodret

overenskomst

skraverede

mellem

arbejder. og miljøministeriet

Ejer

FNK 15. marts

inter-

vedrørende

FNK side 42 jfr. OFN side 57.

Det på kortbilaget
af særlig

Fr. 8.

til FNK side 19 jfr. OFN side 55 for

skrænt området

I

300

i reservatet.

•• Der henvises
reservatets

5 -

lIX Stf

OFNK 22. juni 1972.

af de videnskabe1ige

esseområder

.,

:' p

.s" -

område

ministeriet
- jfr. OFNK

er omfattet

for offentlige
side 56-57.

og private.

Na turfredningsrådet

, Danmarks

Naturfredningsforening

Fredningsnævnet.

FREDNING

og

REG. NR. !:'JO S
o

~%-Il!jn

'~
\

UDSKRIFT
a f

OVERFREDNlNGSNÆVNETS

År 1972, den 22. juni

KENDELSESPROTOKOL

, afsagde

Overfredningsnævnet

følgende
k e n d e l s e
i sagen nr. 2012/69 vedrørende

fredning af Hanstedreservatet

m.v. i Thisted, nu Viborg amtskommune.
l den af fredningsnævnet

for amtsrådskredsen

marts 1969 afsagte kendelse hedder det:

den 15.

- 2 Efter at det ved lov af 31. ~arts 1917 var besluttet at anlægge
en havn ved Hanstholm, opstod der omkring 1937-38 spørgsmål om
etablering af en vej gennem det senere etablerede H~~sted-reservat fra Hanstholm Havn mod syd langs med kysten. Thisted amtsråd
havde på foranledning af Centralforeningen for fiskeriforeningerne i Thisted amt ladet udarbejde et forslag til anlæggelse af en
vej fra Vestervig langs kysten til Hanstholm. Forslaget var be-

•

grundet med såvel fiskerimæssige
lige samfæ~dselsmæssige
anslået til ca.

3t

som turistmæssige og alminde-

hensyn. Udgifterne til vejanlægget var

mille kr. og vejen berørte 8 kommuner. Da en

eill{eltaf disse ikke ku~e

give ~ilslutning, blev sagen imidler-

tid stillet i bero.

r anledning af planerne om etablering af vejen var der ve0
skrivelse af 27/2 1938 fra professog J.N. Brøndsted overfor nævnet rejst spørgsmål om eventuel fredning af reservatet med forslag om nægtelse af tilladelse til vejens udførelse. Henvendelsen var tiltrådt og anbefalet af Naturfredningsrådet
Naturfredningsforening.

og Danmarks

Da planerne om vejanlægget som ovenfor

nævnt blev stillet i bero, blev der ikke fra Fredningsnævnets
side foretaget yderligere i sagen på daværende tidspunkt.
Ved bekendtgørelse nr. 7 af 13. januar 1949 fastsatte
Landbrugsministeriet
hold til

§

efter indstilling fra Reservatrådet i hen-

7 i lov nr. 94 af 7. april 1936 om reservater for

pattedyr og f~gle, bestemmelser for et reservat, der omfatter
dels et med pæle, forsynet med påskrift lIStatsreservat" i
hjørnepunkterne afmærket areal af Vester Vandet, Tved, Nors
Hansted og Ræhr sogne, dels øregaard og de~ del af Tved klitplantage, der er beliggende vest for en linie fra et punkt i
plantagens nordgrænse 540 m fra dens nordvestre hjørne til
gravhøjen c. 200 m øst for Tormål og derfra videre til knækket
i plantagens vestgrænse c. 850 m nord for Isbjerg, og dels den
forts •.•.

- 3 Tved plantage,
tilhørende

(t".cegaard
plantage,

0regaard

og Vilsbøl

plantage

:.' ~f Nors Sø.

Efter ved~agelsen

af loven af 29. april 1960 om Hanstholm

Hav~ kom vejspørgsm21et

påny på tale, og Ttisted

amtsråd

holdt

i årene 1961 og 1962 nogle møder om sagen, der imidlertid

•

førte til nogen løsning

af spørgsmålet.

Danma:.'~cs2Jaturfredningsforening
ger i noglG

af a~tsrådets

, der :2avde været del ta-

forhandlinger,

har herefter

velse af 18. juni 1962 rejst sag om fredni~g
vatet.

Skri v,:;lsensindhold
Danma~k2

der rejses

serv~t her i landet.

midten

som nærmere

an-

på vedlagt e målebordsblad.

klithedesøer

i Europa

reog

og talrige vandsamlinger

skønhed

og af stor naturviden-

ai 30erne.

af et reservat

Forslaget

blev varmt

ved Hansted
støttet

rådet og ~Taturfred~i.ngsrådet, og i de kommende
de omfattende

1949 fastsatto

fre~{om

af hssorvat-

år foretog

man

arealerlrvervelser.

Ved I':1!Jd-8ru6sministerietsbekendtgørelse
man i henhold

til §

1936 o:n reserva.ter fer pattedyr
angående

om, at

interesse.

Planer- om etablering
l

anmode

Det er af sin art enestående

på een gang af stor lands~abelig
skabelig

skal herved

er med sine ca. 3000 ha de+ største

er med sine klitdannelser,

••
•

af Bansted-reser-

for Bansted-reservatet

givet me1 grønt og grøn skravering
HaDstedressrvatet

ved skri-

er salydendo:

Naturfredningsforening

freQningssag

ikke

fredning

7

i lov nr.

nærm~r8

94

af

og fugle de nærmere

af dyreliv<::t i reservatet,

hermed blev angivet

af 13. januar

regler

om færdsel

7.

april

bestemmelser

OG i forbindelse
og ophold inden

for rcser~ai,ets område.
forts .•.

- '+ -

Opr8ttelsG~

af reservatet

klitlandskab

mGd dertil

til fulde blev9t
værende

havde
hørende

opfyldt.

til formal
dyreliv,

Hjejlen

ynslepla-is i landet,

har her sin eneste

•

og gæs i ~cget store
Hert~l ko~er,

lig atlantisk
rordouropa

i dE~ hele,

at lavere dyreliv,
af overordentlig
DeE

8~

liS undersøgelse

og fourageringsplads

repr.æsenterer

insekter

m.v.

omhandler

I de~~e

er_ på initiativ

en bGtydelig
forbindelse

og vigtig~

e

-•

af ~~~d.mag.

son på i~~tia~iv
St2-2t

8rl

dersøgelse

område
Jørgen

videnskabGkan henvises

Tuxen,

S.L.

som har givet

undGrs0gelsc

kan hEnvises

Jensen

af Danmarks

Zoolo-

interessant2

~il vedlagte

og stud.mag.

H21le

NaturfredniLgsforening

redeNielsen,

har fore-

af plaflt,:;)sa:æfundene
i olJrådet. Deill18un-

har !ivet ~Eg0t

at d~r i reservatet
pla~ter.

er

rosult&t2r.

På dot bo~aDiskG
gørelSe

flora

bd. 30 hf. l -

medd.

af dr. phil.

gisl'Cf.~useuI:1,
l..
d-,-'3rt
undersøgelse,

stedats

sig,

interesse.

&r foretaget

af området.

og i

år har vist

samt tillige

stor videnskabelig

en sær-

i Danmark

og at det i de senere

til iJv:lle.;;tc
D'Jblikatjon - Entomologiske
SOLI.

for

~utal.

sow nu er enestående

i de senere

år taget

og søer og vandsam-

at Hanstedreservatet

hedetype,

er

tilbage-

og tran811 har i de sen2re

er i sOI:lmerhalvåre;t opholds-

ænd~r

et stort

og forvontningerne

OpilOld h,::.
r- cs har endog ynglet: på stGdet,
linger

at bevare

findes

Undersc~elsen

lov3nde

resultater

og iøv~igt

en lang række; for Danmark

er ku~ for~lebig,

vist,

sjældne

og det er hensigten,

at den skal .[or-cs::-ettes
i kOElTIl2nde åx.
EndGl~g

s~~8l hsnvises

til vodlagtG

~anu3kriDt

Leif IJyniJOCI'c..;,
:~001or:is~~J';~use"'J.:21,
so!."'l har påvist?
for Hanstedreservatets

omr~d0

forefindes

af magister

at der illden-

2 for Danmark

hidtil

tlkendt'..;
gr·av\~[lVl.I-'Searter.
foy'ts

••

-

r, -

./

~,'Ian
,:il s,-~lcdes se, at [Ianstedr8SCrV0.t~t er st område,
der

hvor

[OI\:;g~lGto; stac.ie;for'_;~årI:l€gettei~;ydende undersøgelser

:1O,I'

indenfor

:orst211ise

allcrsd~

af ic~e

felter

af naturvidenskaben,

og det ville

grund \Tær~ meget beklageligt,

sreb i reservatets

oeråde

øjelagde

OD

eller gjorde

man ved ind-

indgreb

i natur-

tilstander ..
~bn

har hidtil

fra Danmarks

ment;1 at det forhold,
iøvrigt

er underlagt

~;aturfredni::1gsforcnings side

at reserya"t<3ts omrado
reservatl~ven

gav reservatet

be3}:;ytceL:>;, s2l.10des at en fredning
Det må imidlertid

gennem

r8s~rvatet

Når en såja~
S2Tvat2t

skulle

nu er~~2des,

ide~ Landbr~gsministeriet

ejes a:.'state:!"l
og

være unødvendii!o.

at dett~

~kke ~r tilf~ldct,

har sivet sin tilslut~ing

anlægges

tilladelse

en vej fra Klitmøller

kan gives,

r8 reserv~t~t,

skal be~ærkes

I bivejsfortegnelsen

lllereds

påstas

!..

l~ngere

re-

under nr. 11 i øster

e
e

sogneve,j

l

klU
IJ1<~d

OL'lro~Jetmellem
ni' spor eller
nogenLmde

at gennemskæ-

følgend~:

nr. 19 i :\fors-Tved og nr. 8 i Rær-Ha:::sted-Vigsø

f21."'r~S

til Hans"tholm.

føler man ikke

e

pe.viSOG

til, at der

~;ikret.

Om der: offenclig,:::;
vc:j, der

består

tilstrækkelis

eb Vester

Vandet

er optaget

Kli tI:løllc;rog Hansteå.. Denne

"vej

sikkerhed

i t 6 rr;.:;::ne
t • DGn kan kun b€;-

"til fods,

og d8n ,.:;r
aldrig

gj ort

til genstan<: for veuligeholdelsr

fra de pågcælcGnde kow~uners

side. Det nugældende

lorbud

nævnte

udenfor
biv)j)

redningsvejen,

vejen har da hellor
amtsrådet,

almindelige

ffiodderaf

f1

sporgl'upper og kan kun Gll-"kel
te steder

mod h-::st\O)køret('"j
eller

køretøj

en

kommUL(:rne eller

med heste-

(der ikke Gr det G~mme som

følgende

aldrig

mod kørsel

mødt

afspærring
indsigelse

andre sAlidt

udenfor
af nogen

redningsart frQ

som færds21sforbudsne

iøvrigt.
forts ••

- E Fra lokal

side s~iller

stC:lsen af denr.o v.":,j k.rav
reservat2t.

ma~ nu under

h~~visning

til cksi-

at der an.læggos ~~n vc.;jg8nnom

OD,

.i dG"t væs€Dtligsts

Kravi3"t rlOtivoree

hod8n af, at søbe ~t fastholde

de i Xlitmøller

med ønskeligbosatte

fiskere,

de flyt"tc-r dE;r·.::;s
odde: til dc:n kor::ill1end(
Hanstholm

selvoæ

~'Iir:istoriethar bøjet

sig for kommUnGrllUS

Gen~'Jm.førGS vej en, 1:7orved

11a afs~cæres fra den

500-600

en meget

del af I'osE:rvatet, vil det betydo

forrin~eIE>3

og vejanlægget

IDed' mln dr~ omraod a t i' re d es.

o ses som sn "".
IDa
~enassernl~g,

øvrig8

krav,

havn.

v~scntlig

af r::::s.:::,vs.tets
naturvideTIskab . :lig8 'JR;l~::i.

En forudsætLin8
ogs~ antcgcs

at være,

en offcntl~g

V2j

for mi:,-ist(:,rietsstandp~n}:t
at d8~ i forvejen

na

det da

- som påstaot

- findes

gcnr:o~ rsservntet.

Det c,r Danmarl':s lJaturfredningsfore::'1ings synspur ....
~t, at
2-c det cshandlG~G

de~ ior~old,
regulativ8G

ikk0

~ILne kan

lige cksist0::~Sl således

:lt

OTI, at en ny voj anlægges.

vejspor

grundlægge

er optaget

ur:der bivejs-

og opretho169

vejens

rct-

kO:-."illn.mernc
og a.mtet;ka::lstille
Eertil

kOD~er

ievrigt,

kra7

at det vej-

e

proj2kt,

la

vejsreLulativet

e

-3n helt anc.u: lini8.føring

- kan P::OITll:mnern0
i hV8r't tilfælde

ikke have krav på, uanset

o~ vejens

eller

man tænkc::!:'
g<2nncmfø::,t,kUl"ldelvis
opta~ne

vej,

oG nogcn

følger

udvidelse

den i bi-

af denne

::,etlige eksistens

- og

godkendes

ej.
SOTI'.
allE:)I'edenævnt,

bevarelse

store

teresser.

I erko~delsG

str~kkEli~

heskyttelse

vatlovon,

finder

bør g8nnemf0res.

knyttor

1er sig til ECtllstoclrC2<3rvatets

~aturvidens~abelige
af, Rt disse
nlen~

Don~arks

vod,

og også landskabeli~e

in-

interesser

til-

at området

ikke nyder
er underl~gt

:~turfredningsforGning,

Ved 2fgorelsG

af bivojens

retlige

reser

at ~n fredning
eksistens
i'orts .•

- 7 skal

~an henstille

spørgsmål

til

i henhold

prøvelse

det æredo nævns overvejelse,

til

der har erklæret

oS at højesteretss~8fører

sig villig

Naturfrodningsforenings
løvrigt

skal

interesser

intercs.ser

og for

i en vis

s~1pati

er.. "grøn turis"tvcj

lokalt
led

sig

11

en fortsat

bstinget

som Da~m2rks

den lokale

fis~6r-bofolk-

muligr~Gd f'Jr bc..dro forbindelse

for

. ::r:.ir..g:
;::1d

ga

til

Hanstholm.

afl:;:',rendc imod en turist-

tr::tfi}-~kapacitct

'lort

som bes'tanddcl

syc.li~'2 l~3.bolancl mcn vil

forhandling

VGj, hvis

for

nGdlxgges

t~varin;

om en rent
herom som

~f rcserv2tet

den i vcdl?gte

bilag

af

ikxe Dod-

:I!c'dvcjnlyndighederne

der kan opnås overenskomst

i en størrG hGlhcd~plan

?or reservatet

for

dG lok:lli~ kOJlmuI:.ersskattepolitiske

igonr..eI!l omrs.det med sto:,

sætte

beskikkcs

Eiv. Holsted,

1I!211
b8:nærke, at Danmarks Na.turfredningsfor-

D2nn~arks lT,q i.:urfrerlningsi'or
vej

hertil,

til

acvok~t.

ening båd~ har ?rincipiel
nings

~ 27 udskydes

naturfredningslovens

vod domstolene,

at dette

med til-

formulereds

frcdningspåstmld.

e
e
e

J::-mn~::.r·ks

sagens

Natur .fred:::.ings':ore~ing

beh~njlinr::;

ogsa at omfatte

ogsa i

for
,

sig undor

nævnet c:.t -_Idvide sin f:redningspåstar,d

områ~G~, d~I" st~dcr

i en hGI~cdsløsning

førir:g

foL'

forbeholder

som foran

del": fo:~('.sIRl:::d-:;
Vl-,J

op mod reservRtet

~ntydct

S2;ilt

og

de til.

20m

~undtligt

'til

som lsd
berørt

r"2SCrvatc't grænsende

.

:1'i) J

D8r t.::ri e t bil3.Q' til

Q.

s~=t'iveL~ ,'11 frc~ Ii3.tuI"fredningsfor-

Omrad'J"t sk':.!.lhenligge

i sin :r..uvær":'lldctilstand,

SB..-

for ts ..

-

- 3 på ::md er_ !Il2.de ændre,-=,.
G

-

0pclj"rl~t~11ing, beplantning,
forotaget,

3k2.1 de: oprind:=.ligc

AfgravninG,
Gr'us-

lE,dt

i

i[.

opfylc.ning

og ra.lgr

V:lndet

for

{Tors og Hansi.;Gu sO,~r:.c

mels8

oS hGnY.::lstning

j-:ommunens bcboSI'G

-sil

e:lleT

Sy~~inger,

ops·t;illes.

af

dog værE: til-

skal
til

bodsr,

sk~r~,

cgst

Par](erinf;spL~dscr,

b.:-ug 08 i

Landbrugsmini-

approbation

telte

foretages

må ikk8

o.l.

lerjr~lads8r

mulist

:lf ':~,Li er forbudt.

indLJstri ...;l t bru.g efter

og k:ln med Landbrugsllilnist0ricGs

b.

.:f.'orhold så vidt

r..o.turlige

_,vning pi.., str.:J.r:dbr·cdde~

SOg:--l

\...
..
l.

afvan~i~g

o.l.

o~føres
rJ'"

il";:ke

i.sdre-ctcs.

e
e
e

OG sn~rcst

m~lic-c

mød~:~, sa.~1~~0

øV21s~r

æ~ ikke

opstilles,

st~tt(~

med jordkabel.
~8ster,

søges

o.l.

d~nne

'''<eje.;

d - For8

C-.. vidt

Xs.tu.rfrcdningsrådet

Kørsel

~ed ~otc~-

str'1:ldtrc~dci':;l":' til

og heste~:ratøj

?~li+;21.'J~ler

0[;

ar-

mG ikke afholdes.

Allcr(.'uc.-_ til::t2dev2.?rE.nde

dC2_~ ik~.;:c c.f

ledning

ffi.2J v<:ciligeholc1es

i fo~hinJelse

som hidtil

i '0-.Vt;;-I't
Cl-

~Gd den

i :·:or:3 or~' ~iC'-.nstQc.,;.og:-_:o2.(:' d.l-:for-ts
o•

i

,~

-

af NaturfredninGGrsdet
Færdsel

anviste

til fo13

redning2vejen

':J -

eller

og omr~det

veje

til Hansted.

pb cykle

vest

~erfor

er tilladt
~elleæ

hele

året på

redningsvejen

og

havstokker-..
I siv-

rørbsvoksede

Of,

I den Jvrige
eykle

del af onrEdet er færdsel

forbui-r; i tiden

den øvrige

strcsiGlinger er al 12rdsel

fra 17. april

til fods

til 31. juli,

eller

lA

del af aret.

J:;~ cl!1de~ ln ..~~~

vilJ.t 911 cr

at

Cl

'JI!ltr'ill[~e,

incli'aJ1E;e, i":;:?ja~e

t ødelæ:~ge eller

ps.

os rlanteI

er forbudt.

gend,:;søer

og :lamme o.:' forbudt.

-j--,-,,-\J.J.

c ....
L-,~"_

eller

el1 er efterstræbe

iIl(~..:;e.nlefugle:eg s ~,ve1 som

f:E-::'des
pa or:r0.det med skydevåbe:l,

e

på

m.en er tilladt

e. Det er 9.1le og er..hver fOl'L'l.l...:l
1:; at -:.døve jagt

..,

forbudt.

mr.:d

o.l.

Cl 1:;

IrldsaI::li::Q5
af dyr

Pi5~:eri og bac:.ning i ds i området

(J'~f]~
...!.,.....,..

7~aturfred:'1i!le;srårlet
kan

'----i-'- ......~,'rl\..,

bo:r---y·.:=~'~,')
c..": \.r _
__ eJ..,.:'l 1-',/

"-al~.l.

l ..

f-i"~""r.ec
_.)
'-' .......
.1

,-'

oeligl

særli-

f'r~
ct

.....

de ti1stan:i.

e,

e
er betingede
forbud

lf,

at der ik~:c af kliTm.7!ldig~edorne

eller fa3tsæ~t~s

g.

D(t

er

overalt

r~gule~endo

l2ste~~8lscr

herunder

flasker

og papir.

qf ~Ensyn til

ps omrac1ct fo:::bud1.:;
ur; 2.r:tæLcle

a t heEka s t(~ br::r;Ld f.:ncle :_lL:;Y' ~l ·:,,:L~J.'_I ~ bE-,nstan5;.'

t\

n(dlæ~~es

r-::1o OD..t:s::''Ygr-.ing

~:;r

'::11 er

i'or':='.ldt

bål f;llor
Cl.f f a Id,

overal t

- lo ude~for

den for plantev~~st

blottede

h. La~dbrugsministeriet
fredningsrådet
ulovlig

kan efter indstilli~s

forbyde

bestemte

personer,

jagt, ulovligt

fiske~i,

hærværk

nærværende

II.

strandbred.

bestemmelser,

at færdes

~or de to i reservatet

26a af Hansted

fra Natur-

Jer er s~~affet

for

ell~r overtr.ædelser

af

pa området,

belig~ende

lodder

af ~at~.n~.

by og 30~n og.tilkprsslsve~ene

2a og

ove~ r~S2rvRtet

ti l sa:r'.1ne.

eller opførelse

af bygninger

~& dog

ikke find8

b. DEt er alle oe e~~V2~ fortuit
på anden måne at offib~in;2, indfange,
vildt

III

e

eller at ødolægge

81121'

at udøve

forjag8

indsa~le

sted.
ja~t p~ eller

eller ~iterstræbe

fU31e~g

For den del af Nars sø, som ikks tilhører

s5vel som at

stat>2ll.:

Dst er alle o~...
enhv(:lrfo rblJd1:" a G udøve .j agt
den m~J.':lc
at omtringe,

indfar...ge,forjago

eller pR an-

sIler eft::;rstræbe vi.ldt

e

ellor at ødelægge

e

på orr~r8.det
med skydev~tben, hund o.l. Na turfrv.lni~l,?::srb.d.et
l:an i

eller

indsamle

N3. tnrfredflingsr.:id
.,...
t OlT: a::

at der ~~~nanføres

en

fugleæg

stvel

sc~ a~ færdes

u:it21cls-::.E.ctl..~~ CJt ho.v(; 'r:2~et1'0-

Vildtrsser~nt,

sAvel

-

11 -

SOI?l

del af Nors

so, som ik~2 tilhører

for~sættels(
de områder,

af fred~i~gssagc~
tilhører

SOD

er i privg~

iøvrigt

s~a~~n.

RådGt

f8r dG nord

~~i~isteri2~

eje. Skri7clGcn

har forudsat

for reservatet

~or cffan~lig~
i~i~toldel

liggc~-

arbejder

2~dvidere

en

og

et af

l\iaturfrGdni;}gsråd •.:;tudarbej d2t forsle€; til fr::d.:1i
:l;;sser'Ji
tut,
som har dannet

ir:dry.t-:~~s~
i St-ltst:;':ler..c;'\...
nr. (.~ ior ,~cn 30. jt.:.ni
1962 og

skilt

ekse~plar

tillig2

af bGkendtgøre13c~-

mad panthavere

e

til mødet,

e

amtsr2d,

e

for de med bl. e. Lo.ndby·ugsmini steriet

forha:.:.dlinger c;n udi'o r rr:.-D L'1 g en :=::.f den c;nc,;lic;:o
3t~'2:'vi
-cut.

førte

blev

grundlag

hvori
øster

Hanstholm
nistorist,

og andre

endvidere

intore~serede

et?:V~;stGr Vund et so,;nerc1.d,~Tors-':LvodsOGneråd,

sogneråd

(EælJ.r-Hansted-Vi;;.sø

StRtcns

saTIt rekvirenten.

stede.

indvarsIGt

dGl tog repro:'scntant0r for 'rhisted

La~ldbrugsI:li-

kOillffill.D(.'),

Kli tvs:son, Res~- rv~t;r~xlei~,IIJ.:-,turi'rednings-

rij,det, Frudnir:.gspla~l..
clv·:.lget.fOl' Ejorri:1g

sager

var

Endvidere

V[lr stateLs

:LJnisucd amter

Ol;

ko~sulcilt

i naturfrednings-

til sted.e.
p; mødet

var kort

Hereftor

vedrørte

l.
l a, 2 2.?

Statens

3 a,

'-I-

OVG~

QG

af G8g~~ omfattcd0

fredningspåstandan

(Rcserv~tr~clets)

are81er

følgende

til

mat~.nr.:

arealer:

y, 4 z, 4 af, 5 b, 5 e, 5 t,

7 æ, 8 Q, 9 p, 9 t, lo a, 11 a, 11 b, 11

Q,

12

6 an, G ar, 7 z,
8,

13 a, 14 a,
forts ••

- 12 15 a, 15

8,

16 d, 17 b, 18 a, 18 i, 19 p, 20

21 d, 21

l,

G,

22 f, 23 d, 24 p, 26 b, 27 a, 27 b, 27 c, 28 b, 29 b, 31, 32,
33, 3Lj-,

35, 36, 37, 38 Han.sted by og sogn

Disse matr.nr. Gr ved Landbrugsministeriets
5/8 1965 sammenlagt til matr.Lr. l

Hansted

.:1.,

b:v

E:.~ivelse af
og sogn, af

areal 1056,73 ha og mat~.~r. 31, sst., af areal 28,47 ha, ialt
c::!

r-

,~

l Ou2, c:. na.
1

2 k, 3 e,

:'.'Ia t.:' . nr. 2 c, 2 d, 2 c, 2 f,

Sl b, lo, 11 og 12

Søgard Sædegård, I;ors sogn.. ~Jl3.tI·.nr.
l :1, 2 f,
DiscgArd oS øster

Sl~arl';'p, 1'~C'rssogn.

:'i:atr.nr.

3 n, 4 o, 4 p, 5 i, 6 g, 7 l, 3 o, E f, g
12 c, 13 c, 14 d, 15 d, 15

8,

D,

2

€j,

l h,

3 2 og 3f
l i, 2 c,

lo d, 11 e, 11 f,

16 d, 16 c, 17 ~, 18 c, 19 c, 20 d,

20 ~, 21 b, 22 e, 23 d, 25 c, 26 c eg 27 c, ninding

by, Nars

segne
iIIatr.2'l.::'.

6 r, 7 n, 8

0,

l bf,

9 q, 0 u,

13 r, 13 s, 13 t, 13

e
e

l bg,

U,

2 d, 2. e,

2 .1, 3 b

4 g,

5

e,

5 f,

lo h, lo i, 11 h, 11 i, 12 c, 12 l,
14 k, 15 Q, 16 b, 17 k, 18 d, 13 g,

19 g, 19 h, 19 i, 21 c, 21 f, 22 e, 22 f, 2S f, 29 d, 29 ~,
30 cl,

31

E,

32 d, 33 c, 33

6,

~c:; b,

4.2 c, L;..3
d, ..:.:~
d og

36 f,

nors by e[ sogn.

e

DiSSe ~atr.nr.
Ef

~r v8d L&ndbruGEDi~ist2ri8ts

11/9 - 1964 Så1Y'.!JlCn :ned :J.C'.-::;r. n.r.
'""

\.;,.1

5

~~tr.nr.

35 f, 3'-'1

c

,../

b,

__ 0<,

7, ~

Lv"'
'v

7

ilorS

l c,
"h-L....fY

szr~velse

e're';2.&rd, -Tors sOGn,
1240,11

00'
~ ..

d, g d, lo æ, II q, 12 f, 12

l'1, 41 c<,
'" 4~ c, 4.3 c, 44 b, 45

6,

14 c,

5, 46 d,

47, a, 47 b, 48 a, 4e b, 46 c, 49 k, 49 1, 50 g, 5e h, 50 i,
~l i, 52 d, 53 c, 5~ b, 55 b, 56 b, 5~ s, 57 f, 57 S, 61 b,
(32 e,

l.
-'

64 d ,

G5

c, 66 c, 67 c eg '7'7 s., Eli tnløllcrhuse

Vester Vandet sogn.
forts.

ha

~z

12 r,

I'J1atr.nr.

l,

l~

i,

lJ

-

13

19 m, 20 i ,

15 g, 16 d, 17 k, 18 c,

~

21 d, 21 f,
31 c,

22 e, 23 e, 24 n, 26 f,

,

,...

31 g, 33

~,

:z, r:,

34 d,

g, 36 e. 37

... ./

30 b,

27 e, 28 d, 29 e,

oeo 38 d, Vester

d

Vandet

by og sogn.

Disse

•

matr.nr.

er ved Landbrugsministeriets

12/8 1964 sa~en

med l Q, l p, 2 e, 3 c, ~ k, 4

9 Q, lo h,

der o€så tilhører

11 r,

47

æatr.nr.

a,

Klitmøllerhuse,

Endvidere
'
h ørenae
,

I

omfatter

t:
ma.Jr.
.r:.r. 2 m,

16 '/(\ l1a
"

T'Y1atrr:r

,

.LL.

•

~
./,-1 ~la

af areal

r:,

af areal

12,72

_.J.
02::>

matr.nr.

l b,

,

c:st

.,

!lr

•

~

maGr.

"3

l ~ EaLsted

26 a,

26 e,

.Q.,

l.

reservatet

u

ha.
til-

lC~ '"c:t

• .L~.

Såru:;J 0r; 50rup m.m.,

c

arb8jders

,',

B.E.r..I'

.........,.

sogn,

by 0F sogn,

Jakobsen,

Af lodsejerne

ar e r, l
CA _

sa::lTIenle.e:;ttil

')
c...

'-1
l

handlir;;:;-e2:'. ~IaJ omtA.lt s særll[,
omfattede

~I'.

Svanei\:e, og

pr.

A::-'den, matr.nr.

ior

offentlige

2 a,

a.

.f'vI'..-~an:lc:::foI' næv::st genne:ngik
.lo::"løb i hovsdt::-:-æ:i-::, heI'un<.2.erele til

Hanst~101m., ::.atr.

2,2 ha.

Christiansø

7J
:J

matr.

150 ha.

af are2l

var ~i~i3teriet

oprindeligt

G::'

~:iald, Hal:sted pr.

Johanrie :3::. c 11, Fyr]dlje
"f

arealer:

0f! ,':0[3;11,
der ved Land-

by

af 7/2 1963

Ci.ll'isten

d.

SOffi

m,

til

909,08

<:lf ct"_'''eal'27 ,_l u
'~a , IIL<o+-r
"r
u

ty og ~ogn, af areal

fr'u ';:\rista

18"ngere

so~n af areal
følgende

26 [;~ Banst'Jd

skri.vE.lse

Eansied

fI'i....

l, 7

6

sammenla~t

u.

offentlige

3. Arbejdsmand
nr.

f,

ha.

brugsministe::.'iets
nr.

V.Vandet

l, 5

af

'"
Sæaess.ar
l
d , rcæ.n2:'
-,
l'H:::r"tiorp
80c;n, a i' area l

17

_.

reservatet,

fredningssagen

2. ;':Iinistel"'iet

•e
•

skrivelse

arbejier

på m.::.:let sa~-;cns ~lidtiii~e
i'ors}:cllif'~

side

fo:::te

a t fredni:'l;si'orslGGet
areal,;r

for-

':'kke

veci Nors se.
f'o.:-ts

et

_

•

,

- 14 På mødet blev der e~dvidere
handlinger,

hvorefter

omtalte

formanden

foreningens

protokol

foregået

•

fremlagt

fundet

hOieibestyrelse,

os statens

konsulent

for fredninsssagGnc

om, at et til Fredni~gs-

af en den 15. november

Klitvæsenet,

ka~ danne

AI resumeets

De ~ødte var e~lge o~, a~ man ka2 godkende,
lægges

en vej fre ~a~3tholm

reservate

til Klitmøller

lrundlag

indhold

a~ dGr an-

ig0nnem

Hansted-

c;.

VejGTI unlæc~es

so~ lokalvej

på 6 m, samt med 8n r~b2t

•
••

Ar.its-

Naturfredningsrådet

i ~aturfredningssag8r,
behandling.

1962

Naturfredningsfor-

Reservatrådet,

7idere

sted

Naturfrednings-

.fo~halldling mel1e!!1rep.rrese:r:tant~r~or nævnet,

råcet, Landbrugsministeriet,
cningens

for de for-

til vejprojektet.

enighed

resume

havde

for Danmarks

stilling

p~ 23det blev der opn~et
nævnets

redegjort

der på amtsl'Adets foranledning

om kystvejen,
forening

af a~tmauden

i hver sidG

Vt~,jføringE:nskGr iøvrigt
illsrektoratets

iorsla~

med eD kørebane

af E~ bredde

2 mIs by-edde.

i overensstsJl_ffi21ser.1t~d
amtsvej-

af august

1962, for strækningen

~Jors sOGn og d8 nær!21est tilGtødondc

stræblinger

do:,;

gennem

:i. overens-

stclr.ljsl
se :lIGd&~ltsve_j
ins~:J'3ktor5.
te ts plan af maj l :::62 i det
offifRnGdstte

er te~nisk

Der kan anlæs~es

~~ligt.
8n park:ringsplads

_~~'lri~t'1.d.i':;,-;rdig8s
der fcrh ....
d
ni~lgE:::Il
og de

til

dCrl...l1c

;:lOj

~anhGld3vis

i oen

l_"lr~:eringpå vej s t r:;;:; k-

støden.de a['i:;alGr.
forts ••
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Fa

den os~ligc

e:t2r

nævnet

forhandling

vEje~l etableres
ningsnævn2t

et hegno

efter

skud i vidost

af vejen

skal der i en af Frednings-

med Reservatrådet
Regnets

fastsat

karakter

~~li~t

anlæg

ansvarlige

omfang

søger

til hegnets

afstand

fastsættes

forhandl ing med og god~(endelsG

De ior vejens

•

side

fra

af Fred-

af Reservat-

opnået

vejfondstil-

etablering

o~ vedlige-

holdeIse.
I:v·:::ntuelleudgifter,

der ikke d2kkes

ai'~oldes SO!!lfl'I:;d.ni
ngserstm:;ning
Landbrugsministeriet

af sådanne

l.l:1G.er
fredningssagen

fastsætter

som hidtil

tilskud,
.

efter

indstil-

ling fra Rc~sc:rva-cr9.detbeg t 81lliIlf.:l
s er .rr:ed
hens;y~1.til færd.s el , j."?-g-c
N.V.

inGenfor

r030rvatets

område.

Derl:dovr:;rfastsættes

i Fredningsnæ-rnets

<:.:112
:vdcrli6e:;re l"rs:iningsbesterlIIlelser efter

Når ~a~s~ficlmvejen

•e
•

ni~~svGj~n

o~ don hidtil

Abnes

må ikl\:o å:X...S2 la::'almindelig

(':;'od~((ondelsGn
af vojen
ar for G~ vidt
vatråde~

d~~;r Danmarks

sognevej

Den her omhandlede
færdsel

i pri.:.1ci::;ryet
til træder

leri.rq; o.i e;; na tur~arkomrbdc;,
Vigso,

No~s-~7ed,

med

skal red-

nedlægges

og

vejstrækning

før den er fuldført

sket under

Reser-

forudsætning

SEJ.Dt

det udarbejdede

estEr
forslag

i hele

arealer

Naturfredningsforening,

1,\:0[',~.unern2 E::chr-I-Ja::1st0d-iJigsø,
Nors-Tved
Vnniet

færdsel

gmillG.r.J.
Hanstedreservatets

og ~aturfr8dningsr~det

evcntu-

forhandling

for almindelig

eksisterende

slet;t.:;snf 7c:jfGr"tGbnelsen.

kendelse

af, at

o; V€ster
til eta.b-

o!11futtendc al~t:;8.1eI'
i Ræhr-Hansto:i-

0s"ter og Voster

Vandet,

Vang-TvuTu;,

"a~~Jor~-

Jann8ruj),
eV~::1tuolt yderligero

arealer

syd herfor,

og således

at de
forts.

- 16 nævnte kommun0~ ikke ved byplanvedtægt, ved meddelelse af byggetilladelseT' eller få anden måde læggor hindringer i vejen fo::
nnturnarkens
etablering.
~
~
Der forbeholdes Landbrugsministerens

endelige godkendelse

af vejprojektet.
Landbrugsministeriet

har herefter ved skrivelse af 29.

januar 1963 godkendt, at vejarbejdet udføres i overensstemmelse

•

med det således tilvejebragte forlig •
Der har senere i sagen været afholdt flere møder om kystvejen. Negle af møderne er afholdt på foranledning af amtsrådet og amtsvejvæsenet, medens andre er tilrettelagt af fredningsnævnet.
Med deltagelse af fredningsmyndighederne

har amtsrådet

bl.a. afholdt møder den 15. oktober 1965 og den 3. februar 1966.
På mødet den 15. oktober 1965 blev der opnået enighed om
at fravige det af Landbrugsministeriet

godkendte forlig på en-

kelte punkter, idet således vejen udføres med 12 meter planumbredde, og idet der indføres stopforbud på vejen gennem reser-

•e
e

vatet.
Nævnet har afholdt møde den 21. septEmber 1965 med deltagelse af repræsentanter for Ministeriet for kulturelle anliggender, Landbrugsministeriet,

Ministeriet for offentlige arbej-

der, Reservatrådet, Jagtrådet, Klitdirektoratet,
missionen, ~aturfredningsrådet,
Fredningsplanudvalget

Da~arks

Sandflugtskom-

Naturfredningsforening,

for Hjørring og Thisted amter, Boligmi-

nisteriets kommitterede i byplansager, Thisted amtsråd, Thisted
amts vejvæsen og sognerådene i de af fredningsforslaget berørte
kommuner.
På mødet konstaterede nævn sformanden , at der hos amtet og
de mødte sognekommuner var en velvillig indstilling til tanken
forts ••.•

- 17 om en samlet naturpark fra Hanstholm langs vestkysten af Thy til
sydspidsen af Aggertangen, hvilket var en hovedforudsætning for
Naturfredningsrådets og Naturfredningsforeningens

tilslutning

til forliget om kystvejen gennem reservatet. Nævnsformanden oplyste på mødet, at han havde gennemgået de allerede foreliggende
frednings- og dispositionsplaner

i forbindelse med byplaner, der

var vedtaget og godkendt indenfor flertallet af de interesserede kommuner, og konstateret, a~ disse fuldt ud svarede til ønskerne om Gn naturpark i området.
Nævnet holdt påny møde i sagen den 9. deceober 1966 med
deltagelse af de sa~me som på Q2det den 21. september 1965.
Endvidere afholdtes der møde i tilknytning til amtsrådets møde
den 3. februar 1967, på hvilket møde et særspørgsmål om godkendelse af linieføringen for kystvejens vejudfletninger mod nord
blev optaget til kendelse, der den 6. februar 1967 afsagdes
med sålydende konklusion:
Der meddeles Thisted amtsråd tilladelse til at udforme

e
e
e

vejafslutningerne mod nord af vestkystvejen således, at der
nu etableres den fornødne vej til by og havn (amtets plan III).
Når udviklingen måtte gøre det påkrævet, meddeler nævnet
tilladelse til, at vejudfletningen

derunder aflastningsvejen

mod øst syd for holmen etableres i overensstemmelse med den i
tekniker-udv~lgets skrivelse ocneldte mulighed I, svarende til
amtsrådets plan I.
Tilladcls2rne er betinget af, at detailprojekteringen
og vejons udstikning i marken forinden arbejdernes påbegyndelse forelægges Fredninbsnævnet til godkendels~.
Besigtigelse af omr~derno i reservRt~t har fundet sted
bl.a. i forbindelse med a~tsrådets møde i sagon den 15. oktober
1965, hvor strækningen fra Klitmøller til nanstholm blev gennemkørt langs med den påtænkte linieførins for kystv~jen.
forts •.

- 18 Senere

er der i forbindelse

1967 foret~get

besigtigelse

på det nævnte
ministerier

af det færdige vGjarbejde.

myndigheder,

sagen. Ministeriet

protesteret

mod mødeTnes

kort varsel,

hvorfor

der tidligere

for offentlige

afholdelse,

dette ministerium

Der var enighed

ning af hegn langs vojens
var konstateret,
i reservatet.

vatets nordlige

tets sydlibo

•
••

pladsen,

på mødet

to parkeringspladser

del i overensstemmelse

som kunne benyttes

nens badestrand

sydgrænsG,

mEd Klitmøller

i forbindelse

udsat,

Efter senere

af den ~ye jagtlov.

med anlæg ved kommu-

forhandlinger

Efter aftale blev sa-

kunne

få lejlighed

til at

med ministeriet,

og l~aturfredni~gsrådet,

ud.arbejdet. udkast

efter foretQgelse

Reservat-

af lov nJ::. 221 af 3. jur..i1967 om

af Vildenævnet,

unde1='et nf nævnet

side frem-

til servituteen.

rådet , der efter vedtagelsen

roservatet

om parkerings-

mere indgT.ibende bestGl~melser

for at ministeriet

et udkast

jagte~ er afløst

idet der

ikke kunne git mod til ved en frednings-

at blive und8rkastet

end dem, der følger

udarbejde

en i reser-

ud for dette omr§de.

hævet, at ~inisteriet

gen derfor

enighed om, at

og en anden i reserva-

på mødeG blev det fra Lanc~rugsministeriets

servitut

ville søge ind

med et af amtsvej\~se-

projekt,

for et samarbejde

opnået

om opsætindtil det

ved vejen,

del helt nede vod reservatets

her var mulighed

havde dog

med vejens

spørgsmålet

omfnng de vejfarende

1967 udarbejdet

net i oktober

for tilfredshed

side ind mod reservatet,

Der blev endvidere

der skal etableres

arbejder

ikke V2r repr.æsenteret.

om at udsætte

i hvilket

h2r været

fordi der var givet for

Der blev fra alle sideT givet udtryk
udførelse.

den 27. november

møde var til stede repr.æsentanter for de

og kommunale

mødt under

med et nævnsmøde

hvor-

til fredningsservitut

af enkelte

rettelser

for

bl~v godkendt
forts •••
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ved Landbrugsministeriets skrivelse af lo. december 1968, er der
enig~ed om, at den del af statens vildtr8servat, der tilhører
jagtfonden, Ob de 2 privatejede lodder indenfor reservatgrænserne efter overenskomst pålægges den nedenfor nævnte fredningsservitut, benævnt servitut nr. l.
Det bemærkes, at der på et tidligere tidspunkt af sagen
mellem rekvirenten oS n~vnet V2r op~åGt enighed om, at spørgsmålet om frodning af arealerne ved Nars sø blev udskudt til senere behandling under en særskilt sag.
Til særskilt behandling under delli~esag er udskilt de af
Ministeriet for offentligG arbejder ejode are:=l.ler
~ord for resGrvatet, jfr, nær~ore nGdonfor.
Endelig bemærkes, at den foran nævnte, privatejede lod i
reservatet, matr.nr. 2 a Hansted by og sogn, af ejerne, vognmand Niels Chr. Søndergaard, fru Krista Jacobsen og fru Joha~~e
Bach, ved et den 25. oktober 1968 udfærdiget dokument af ejerne
er tilbudt mageskiftet med et staten tilhørende areal af matr.

•
•e

nr. 4g, Nørtorp Sædegaard, Ræhr sogn •
Der pålægges de fredede arealer følgende fredningsservitut:
2ERvr:rUT NR. l.
Servitutten vedr0rer den del af Hansted-reservatet, der
tilhører jagtfonden, samt de indenfor reservatets område beliggende privatejede lodder, llenholdsvis matr.~r. la, 31 Hansted
by og sogn, 2m, 17, 19 Nørtorr Sædegaard, Ræhr sogn, lc Saarup
og Borup m.m., Ræhr sogn, 5e Nors by og sogn, 47a Klitmøllerhuse, V.Vandet sogn og 2a, 26a Hansted by og sogn:
l.

Arealerne skal henligge i deres nuværende, r.aturlige tilstand,
således at ingen del deraf ~å opdyrkes, beplantes, afvandes eller
på anden måde ændres.

forts.
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Afgravning, opfyldning og henkastning af affald må ikke finde
sted.
2.

Den eksisterende bevoksning skal bevares uændret, og der må
ikke foretages nyplantning med træer eller buske af nogen art,
ej heller i form af hegn eller læplantninger, dog bortset fra
plantning langs Vestkystvejen på strækningen fra Klitmøller til
Hanstholm efter Landbrugsministeriets

nærmere bestemmelser.

3.
Foranstående bestemmelser

skal dog ikke være til hinder for, at

der til enhver tid efter de herom g.ældende regler må iværksættes
foranstaltninger,

som af st~tens klitvæsen eller Sandflugtskom-

missionerne måtte findes påkrævet til dæmpning af sandflugt.
4.

Ej heller skal bestemmelserne være til hinder for foranstaltninger fra reservatadministrationens

•
e

side til sikring af til-

stande, der giver det naturlige dyre- og planteliv de gunstigst
mulige betingelser, herunder fjernelse af uønsket trævæk st , regulering af eksisterende afvandingsgrøfter

e

m.v.

5.
Nye veje må ikke anlægges.
Efter at Vestkystvejen er åbnet for almindelig færdsel, skal
redningsvejen og den hidtil eksisterende offentlige bivej nedlægges og slettes på vejfortegnelsen

og på matrikelskortet.

Allerede eksisterende veje må vedligeholdes i nødtørftigt omfang til brug for den i forbindelse med arealernes drift nødvendige kørsel.
forts ••.
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6.
Der må ikke foretages nogen form for bebyggelse hverken midlertidig eller vedvarende, ligesom der ikke må opstilles boder,
skure, campingvogne eller telte. Parkeringspladser

eller lejr-

pladser må ikke indrettes, udover de efter indhentet godkendelse
af fredningsnævnet i forbindelse med etablering af Vestkystvejen projekterede 2 parkeringspladser,

den ene i reservatets

nordlige og den anden i reservatets sydlige del.
Master og skilte må ikke opstilles, alene bortset fra den i forbindelse med arealernes anvendelse som reservat nødvendige skiltning og bortset fra d8 til redningsvæsenets signalsystem påkrævede installationer.

7.
Drift af de indenfor reservatets grænser beliggende dele af privatejede landbrugsejendomrr.emå finde sted som hidtil. De nævnte
arealer undergives iøvrigt de ovenfor under l - 6 omhandlede bestemmelser.

e

-

e

8.

Uanset bestemmelsen i pkt. l kan Landbrugsministeriet

tillade

optagning af sand, grus og sten fra strandbredden og forstranden ud for reservatet tilealg og industriel forarbejdning. Endvidere kan beboerne i VeS0er Vandet, Nars, Tved, Hansted og
Ræhr sogne, som hidtil optage grus, sand og sten på forstranden
til normalt brug på deres ejendo~~e.
Fredningsnævnet forbeholder Gig at kræve den mellem Landbrugsministeriet og et p~ivat grus- og raloptagningsfir~a under
2. maj 1967 indgåede kontrakt om ret til bortfjerning af grus
m.v. fra strandbredden og forstranden ud for reservatet opsagt
til det tidligst mulige tids~ur~t, efter kontrakten den
forts ••
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tt

1973.

l. april

Indretning

af oplagsplads

ler ~dover den i reservatets

nordlige

finde sted uden Fredningsnævnets

for optagne

materia-

del eksisterende

forud indhentede

må ikke

godkendelse.

9.
Påtaleret

i henhold

rådet, Danmarks
ningsnævn

til servitutten

er tillagt

Naturfredningsforening

Naturfrednings-

og Thisted

amts fred-

hver for sig.

Da fredningen

er sket efter overenskomst

riet, opstår der ikke noget

spørgsmål

med Landbrugsministe-

om erstatning

i anledning

af servitutten.
1Ied hensyn

til den privat o lodsejer

by og sogn, arbejdsmand
har nævnet

enstemmigt

Det bemærkes,

e
e
e

Ved Danmarks

vedtaget

skønt lovligt

har gi',ret!nøde under

sl;:ri
valse

om, at der udover

pr. Hanstholm,
på 600 kr.

indvarslet,

ikke

sagen.

i nærværende

kendelse

ind-

af 18. juni 1962 blev der nedlagt
Hansted-reservatet

kring Nars sø, dGr under sagen
fredning

af de af ~inisteriet

arealer,

matr.Hr.

l b, 3 .2"

26 a Hansted

at yde en erstatning

IJaturfredningsforenings

ledning omtalte
påstand

Christer. Hald, Hansted

at denne 10ds2jer,

på noge t tidspunkt

af matr.nr.

er udgået

og arealerne

af påstanden,

for offentlige

arbejder

om-

skete
ejede

26 e og 26 g alle Han.sted by og

sogn.
Disse arealer

er ved Landhrugsministeriets

skri velse af 7. februar
Hanstod by

Op-,'

approbations-

1963 s8.mm.enlagt under matr .nr. l b

sosn, ~voraf

et areal (li' 150 ha er med under

sagon.
forts ••
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indvarslet

til de

den 21. september

for offentlige
sagen

l

A.K. Sørensen,

Sekretær

Sørensen

På nævnets

offentlige
sekretær

arbejder

at det var Ministeriet

Han gentog

om, at arealet
at nrealet

udgår

e

•

e

landbræmme.

Havnens

for at cavnen

kan funsere

ningssagen

påstand

for den nu byggede

kaj- og havnearealer.
efter sit formål

fredniq~;ssagen
Fuldmægtig

inddragne

CRt

under bellandlin~, har været

at
Det er
som bl.a.

area.ler er

Balck erkendte,

skade ved, a~ ~linisteriet i de

har været

Dedlagte

er af en sådan størrelse,

nødvendigt

er sket nogen

det af Ministeriet

ved havnen kun er en SIDEd

mollem

til senere disposition.

at der

idet han e;jorde gældende,

et misforhold

at de under

Halck,

bekendt,

tidligere

der bliver

trafikhavn,

isolering,

fuldmægtig

arbejder

som bagland

skrænten

kapacitet

af

1968 var r\~inisteriet for

vedrørende

af fredningen,

havn, idet der nedenfor

eksproprieret

møde omtalte

Ministeriets

ikke kan undværes

for, at

ved fuldrrÆgtig J.L. Halck og

for offentlige

i 1962 er rejst fredningssag

Havn.

imod, at

på bl.a. havnens

repræsenteret

gange ved

udtryk

måtte protestere

med henblik

B. ~:illums8n. Pn dette

ejede areal.

lejlighed

møde den 2. september

arbejder

1966, begge

som i 1917 var blevet

Staten til havneformål

været

vedr. Hanstholm

gav ved sidstnævnte

arealer,

Dar herefter

møder, oG h2r sivet møde

fu11ægsudvalget

for offentlige

de omhandlede

fredes.

afholdte

1965 og den 9. december

sekretær

Ministe~iet

arbejder

at der ikke

6 dr, fredforhindret

i

at dispo~:er8 over arec:lerr.E;,m<sn 113.1:.
fr<3mhævede, .qt der i det
sidste halve

år h::irværet konkretE: muligheder

fcr at anvende

arealet.

.'

.. '

Det bemæ:;:kes, at nævn.et forud
1968 fra Anl~gsudva1get
en skrivelsG

vedr.

for lllødetden 2. september

Hanstholm

af 2. juli 1968, hvori

Havn havde modtaget

Anlægsudvalget

anmodede

om

forts ..•
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godkendelse

offentlige

af, a0 der udlejes

arbejders

areal

sten- og grus~a~erialGr1
Klim, skal udskibes

møde for ~~lægsudvalget,

bliver

Kroghs

tilsvarende

Stensiloer

til Norge,

e

•

et

iøvrigt,

m.v., og Anlægsudv~lget
af fredningsmynaf are3.1erne

at are~lerne

som bagland

især ønskes

for trafikhavnen,

der målt

sammenlignet

med andre

på arealernes

anvendelse

opmarchfel ter til en eventuel

jernbanestation

for en havnebane

til brug for en Gvent<lel containereks~ort

bilfærge

og parkeringsområde

til England.

Fra rE:;kvire:-~tens
oG Ered:1ingsplG.Eudvp..lgetsside blev det
på mødt3t freml'lc:;vet,
Cl. t arec,lern8 i H::1.llstholm
kornmunes byplan
lagt i yderzone,

hvilket

blev bekræftet

korr~ittGrcdc

efter ikke benyttes

industri-

Areu12rne

interesserede

spørgsm~let

i byplan~n

f.eks. de af fuldmægtig
Derimod modsatto
formål

staGus

for ~n udvidelse
Halc~ næv~~e

man siS, ~t aT8ulorne

må her-

eller boligfor!IlD.l.

Det blev dog af de i en fredning
o~ arc2lernes

er

af rlI'ki tGkt GS2.rd:cJ.and,

i bypln~sagero

til hverken

lwis der opstå~ behov

_

oplagsplads

havneanlæG;. Som ck8Gmpler

Boligministeriets

.,

gav

A/S kan ikke få plads på

har alt for lidt plads

Halck

bl.a. på baggrund

hver ganG en qnvendelse

til anvendelse

nævnt,=-fuldmægtig

A/S,

Hal~k, der tillige

at man skal være afhænsig

godkendelse,

i m2 havneareal

Stensiloer

forh~njlinger

fuldmægtig

aktuel. Han bemærkede

forbeholdt

for

at det ikke er talli~enat lave industri-

havnen med sorteringsanlæg,

dighedernes

for

~avn.

stedfundne

oplyste

kan ikke acceptere,

og sorteringsplads

der 2f firmaet Kroghs

Under de på møQet

område på arealet.

til oplags-

fra Hanstholm

af denne henvendelse

en del af ~inisteriet

erkendt,

kan t~ges op påny,

af ha7nearealerne
formål,

at

færgelsje

bo~yttes

til
m.v.

til industri-

som patb?nkt ved udlejni.ngen 3..fplads til 8orteringsan-

læg m.v. til Kroghs

Stensiloer

A/3.
forts .•
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har senere ved skrivelse

overfor

givet udtryk

nævnet

tagelse,

nordøst

fredningssagen

udarbejdet

for reservatet

aler som omfattede

•

statning

til

af fredningspåstanden,

forhandlingsmødet
oplyst,

for offentlige

vendelse

p&stand

i henhold

1962.

om en eventuel

den 2. soptember

udgår af frednin8en,
skulle forhandle

~f bekendtgørelsen

til spørgsmålet

at Ministeriets

nord og

idet man har anført,

§ lo d8n 28. juni

j'1inisteriet

fredningser-

arbe,jder blev det på

1968 af fuld.rLESgtigHalck

alene går ud på, at arealerne

idet Ministeriet

ikke vil acceptere

med fredningsmyndighederne

om en eventuel

bemærkes,

at nævnets

be~endtgørelse

sagens rej sning d,::n25. juni 1962 angav den nordlige
ning af det område,
offentlige
til holmens

e

stås den sydlige

sydkant",

er omfattet

Qf

vod sagens

der blev pastået

hvorved

overkant

fredet

om

begræns-

af Firlisteriet for

om fredning

afgørelse

herfor beliggonde

efter nævnets

af holmen,

frodningEsagen,

at tage påstanden

naturlig

an-

<?Tbejders areC',ler, som "nord for rescrv3.tet og ind-

e

afsluttes

at

af området.

Idet foreløbig

ti

Na-

dG af stater:.ejede skræntare-

at dette areal ikke er omfattet

~,qedhensyn

af Danmarks

kort over arealGr~e

medtager

til naturfredningslovens

1968

for, at det må bero pa en fejl-

når et til brug under

turfredni~gsforeni~g

af 22. november

cpfattlJlse ma for-

således

har nævnet
qf are21erne

at skræntarealerne

onstenrrligt vedtaget
~il følge.

lcgt vægt pci, at reservatot

210tts naturli6T,

af sk:rænten, som tillige

bør ses

SCD

Man har

og den nord
GL

helhed,

der

af byplE't21S:1
anse3 for en

cd~slutning af Ea~1stholm by. Der er ved uc.arbe,jdelsen

af byplEl.l1
Oi~ disposi "Gionsplan kl3.rt laGt vægt p::-~,
at skræn-cen
og nre::..lernE.
syd herfor
byudviklingen

holdes

gar i østlig

fri .for bcbyggslse,

i steGet

således

at

for sydlig retning.
forts •..
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~

Nævnet

pa

er

den anden

forekomme

uhensigtsmæssigt,

nyanlagte

ho.Vl1hæmmes

formningen

for offentlige
hensyn hertil
arbejder

af en fredning.

arbejder

fremførte

Blandt

~~nisteriet

andet under

for offentlige

herefter

mat~.nr.

l b, Hansted

by og sogn

fredningsservitut:

vedrører

lige arbejder

2.

den del af de af Ministeriet

ejedE:.arealer,

som er beligg2nde

matr.nr.

fra skræntfoden

l b Bansted

for offentby og sogn,

og mod syd, ~edens

m.v. er omfG.ttet af den neQE:.nfornævnte

e
e

arealet,

og Ministeriet

synspunkter.

har man ikke tilkendt

ved ud-

erstatning.

Servitutten

e

~Ian har derfor
som pålægges

SERVI 'I'UT ~JR.

Rrealerne

fuructioner for den

til de af l~~lægsudvQlget

Der pålægges
følgendo

gået ind fer, at det må

at livsvigtige

af den fredningsservitut,

søgt at tage hensyn

4t

side enstemmigt

skrænt-

servitut

nr.3.

l.

Are~lernc
denfor

skal henligge

under punkt

i derss naturlige

6. Hen~as~ninb

tilstand,

af affald

ma

sa doS ne-

ikke finde sted.

2.
Den cksistGr~nde
res uændret,

bevoksni~g

skal i videst

muligt

omfang

beva-

og der må ikke foretc:.ges beplc::.n-:;ninr;
med egnsfrem-

mede v33kster.

ind-

til cU'8alorEe ov':;rge.rti l "..ndenudnyt.telse, kunne f j ernes ved
FredningsnævYl0ts

for;:1lls
t 'J. ltnins.
~

).

Der må ikko foretages

terræn~11dringcr

ud ovor de for ge~nem-

førelsen

punkt

nødv2ndige.

af 1et under

6 anførte

forts.
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På alle n~turarealer,
har offentligheden

for hvilke 2ndet ikk~ særligt

ar bestemt,

fri adganrs til fods.

5.
Al j~gt er forbudt.

6.

•

Beste~~elscrDe
på ar~JIGrne
godkendt,

i punkt l sk2l ikke være til hinder

- i overcnsst2IT~2lse med en af Boligministeriet

pnrtiel

til offentli~c

sporanlæg,

by?lan,

formål

som har direkt~
funktioner,

- pl2ccres

off~ntlig0

område udlægges

anlæg og bygninger,

til nanstholm

f.eks. veje, paI'kc~ingsaDlæs,

ledningsanlæg,

Grt, medens

til sådanne virksomheder

Havns

fragtanl~g,

der dog for el-l~dning8rs

i kabel, h~vnc~~læg

gelser af forskellig

pegede områder

hvor dot påfældende

05 speci·:l til~nytning

horunder

skal fremfGres

•e
•

for, at der

vedkommende

Gll~r ad~inistr~tionsbebygindustrian12g,

og lignende

i overensstemmelse

op12gspl~dser

skal p13ceres

i dertil ud-

med den til enhver tid gæl-

dende byplan.
Det sk~l iøvrigt V2re en beting01s~
fentlige

for~ål,

Gt den p2rtisllc

for are~lets

byplan udformes

måde, at den lægger særlig ~ægt p& are21ets
ning og specielt

udlæg til ofp~ en såd2n

harmoniske

dets "Cilknytninr; (tilgrænsning)

udbyg-

til Hansted-

reserv.s.tc:t.

7.
Påtaleret

i henhold

til servi tutten tillæggGs

o.lc;llo
Thisted

amts ?redningsnævn.
2.
Når den for.s.nomtnlte byplan
ningsnævnet

efter at være tiltrådt

har opnået Boligmi nisteri ets godkondelse,

fredningss8I'vitu"Cten.

af Fredoph...
rBves
forts •.

- 28 På det af nævnet
spørgsmålet

om vejudflstni~gerne

op mod Hc::.nsth::>lm
forhandledes,
ningsforonings

rop~senta~t

frednin~ss~gen

udvidus

i 1962 tagne

rejsning

langs vejen,
..

1967 2fholdtc

den 3. februar

møde,

ved nordenden

af vestkystvojen

blev de::,af :Uc-mmarks Haturfred-

nodlGgt

mundtlig

i cveru~sstGmmelse
forbehold,

are:tler~l(~imellem

at 3kræntarealerne

og skrænten

i en dybde

Gf 40 moter

friholdt

En sanb.dig

foreslået

ligere

udvidelse

plateauet

Gi sagen

omkring

ønskedes

fredet

fyrst

til ~nQvider0

og mod vest

som grøn~

områdo,

om, at

med det ved sagens

således
vejen

påstand

ne ind over skræn0knITæen
for bebyggelse.

hvor bl.a.

samt arealerfremtidig
t:mke

blev

om yder-

nt omf~tte are~let

til kys0on,

er s~nero

hvilket

på

område

frafald~t

af for-

ved s~rivelso

af

eningen.
Naturfredningsforeningsn
26. juni 1967 8~modet
de ovenfor

har senere

om) at der bleV

offitandledo sk~ntQre~lcr

rejst

m.v.

fredningssag

Skrivelsen

for

er såly-

dende:

•e
•

I tilsl~t~in~

rede vedrørcnd,~
arealer

d00

fredning

af Hanstedreservatet

r(~j."ti'redning3sag

skabeligt

mel tilstødende

an:x.ode om,

l-::ort.
.skr,-cnt.::.;.rc-s.l
gør si~ E8get

gælchmdt:.li adsynet

bebyggelse,

passe-

for sl-::ræ.:lt2.reC'..lerne
mod re-

so~ nxrm~r~

De t; omhandlede

afgrnvning,

SaG

stærkt

fret rcscrv'J..t0t, og indgreb

tilplaLtning

For fredningssag.=;n
turligt,

på nævnsTIlødet den 3.2.d.å.

sk,:.,l
Dcm::::t:.trks
::atur.fred.ni~!gsfo:c>cJliLg
herved

at der må blive
servqtet

til

eller

lisncnde

lC:1.ndsåsom

vil derfor

l~.clhed vil det enividerlj være

n3.-

a.t don nOlojligc af~:ræn2Yli!1.g.følgor skT:'-2ntk:u:ten.

Frednings[~rænS0n

er trukket

40 rn over skræntk9.IJten, idet

man har forudsat,

ilt b(3by:;;.oelseDbeg ved fredning-::m kun bliver

een -<::tage
s iledes

som bost c::-nt
i :::.'orslag
til bIT l:m.

i

forts ••.

- 29 Der nedlægges

følsonde

fredningspastar-d:

BebyggeIso

skal ikke være tilladt.

Opstilling

af boder,

indr0tninger

skure,

må ikke finde

Are21orno

skæmmende

st0d~

mi ikke benyttes

Terrænformerne

I:12.ster
Eller andre

til c~mpingpl~ds.

må ikke ændres

ved af~ravning

eller opfyld-

ning.
Henk3stning
pladser

af aff2ld

må ikke finde

Udenfor

01101' etablering

sted.

de nu træbevoksede

løv- eller nåletræer
Selvsåede

af bilophugnings-

arealer

skal tilplantning

med

ikke være tilladt.

træer kan fjernes

på de påtaleberettigedes

for-

anledning.
~_løbet må ikke rørlægges
Påtaleret
og DanBar~s

e
e
e

tillægges

Fredningsnævnet,

det rettest

forer-inG med den verserende
for offentlige

Bekendtg0relse

Meddelelss
møde

pa

Naturfredningsradet

at behandle

s~g o~ fredning
arbe~ders

i henhold

blev indr;ykl:eti Statstidende
20. november

reguleres.

Naturfredningsforening.

Frecl~il1gsnævnet fandt

Ministeriet

eller yderligere

denne

sag i

af reservatet

og

arealer.

til n.aT-urfredningslovens

,~lo

nr. 196 og 197 for den 18. og

1967 sam-c i i}'histedAmts '.ridendefor de samme dage.
om sagens

rejsning

og indvarsling

E01::;el
IIans"tholm den 23.

til alle lodsejere

og panthavere

til et lodsejer-

llC)vember 196'7 blev

fremsendt

i o~rådet med afleveringsat-

test.
Det ovennæv:lte lodsejermøde
1967, kl. 15.30, idet nævnet
sigtigelse

af arealerne,

blev an10ldt

forinden

hvorom

den 28. december

mødet havde

underretning

foretaget

be-

var tilstillet
forts.

- 30 lodse~erne.
-

.

som med enkelte

besigtigelsen.
frembød

Under

særlige

besigtigelsen

problemer

havde

•

erucelte områder,
udpeget

ved Hanstholm

i forbindelse

lodsejere

som

for nævnet

kommune.

til brug ved sagens

er opført

sen. Samtlige

blev

behandling

med nr. l - 45, jfr. nedenfor,

ejerfortegnelse
fortegnelsen

alle var til stede ved

for lodsejerne,

af bl.a. kommuneingeniøren
Nævnet

undtagelser
~

udarbejdet

en

hvor lodsejer-

~ed erstatningsopgørel-

var til stede på mødet

med undtagelse

af nr. l, 2, 16, 18, 2a, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 35 og 37,
hvoraf

dog lodsejer

panthaverne
vedrørende

mødte

nr. l forinden
sardejer

lods2jer

2 • statsaktivkontor,
ved skrivelser

Jerpe Nielsen

nr. 9,

at få del i ers~atning

havde rr.eddelt forfald.
Zloster,

panthaver

uden dog at tage noget

forbehold

for fredningen.
og Sparekassen

~il nævnet

om

gina~sministeriet,

for Thisted

f8rbehold~

Af

siE andele

anlt;havde begge
i en eventuel

frednin~serstQtning.
I lodsejer~ødet

e
e
e

fredningsrådet,

delTog

Thisteu

tilligs

amtsråd,

repræsentanter

Hanstholm

plilllUdvalgt3t for i-Ijorring or.;Thisted

sogneråd,

serende

og: sageY'ls r-;J

sag om fredning

reprr::,s
entant

;:;UlEg'

af res8rvatet.

gennemgik,

for nævnets

80:r:bH 'J.c.vide
lse af den verHereft;er r0degjorde

for Na turfrednint';sfors~lingen for saGens

idet han på et kort

FrGdnings-

.~r.lter
ss.mt rekvirenten.

Nævllsforrr.and
en ifl-:lled
te møc.et med at redegøre
sam:nensæ~ning

for Natur-

hvor

grænserne

en

baggrund,

foresl,3.s draget.

E:l eI:.k8l
t ænd:ring i fr'E:·clningsp3stanc.en
mecl llelLsyn til reg:ulering

præsentC3.nter

i'OT

Ha 1.;urfred::1ingsr~~Qet
og fredningspla:1udvalget

anbefale':':eforsla;::;ettil SE-LY:.emrz:'clsc:.
Herefter
lejlighed

l1avde 10dD eJ er::s,

til at udtale

hvor

ibla.:J.(~
t Har1stholm kommune,

siS. Fra Kommullens side blev der proteforts .•.

- 31 steret

imod

e~ fredning

blandt

andet kommunens

af oITJ,ndet. Ko~~uneing8ni~ren

rensningsanlæg
bassin,

vejen

ejede

i området

~eL med planer

a~ åløbet

kan blive

om udvidelso

nødvendiggjort

mod ~st og a~ etablerir-g

ønsKelist

foreslås

fredet.

ef,

med et

og beplantning.

Regulering

af vejudfletningen

for kyst-

at det kan

regnvandsbassiner

Ko~un0ingeni~ren

oQtaltc
ledninger

til et nyopført

i de slugter,
endvidere

der

ko~unens

ovar det område,

der

v8.ndv:e.rkvcd l'Tytorp, belig~vorfo.r han an~odede

at dett'_,byg~Gri

fra korr~unens side,

foreløbig

et

er det på side 74 omtalt,

lige vr:d fredninssgrænsen,

kendelse

har allerede

fra Ræhr

der sker gennem

foreslcis fredet,

Ko~munen

te~Gliske

af regnvandsafledning

at indrette

vandforsyning,

gends

arealer.

syd for skrænten,

by. I disposi~ionsplanan
blive

i et kunn,,Jplacere

interesser

anlæg på de ~f kommunen

anførte

l'uldføres.

at d8r p~ arealerne

om god-

:!:ndelis anførtes
er tinglyst

det

byplanved-

tægt nr. l, ~:''lis
bcst0:1'I:l<::ls~:;Y'
svar.c~rtil fred.ni:::.;;sforslagot,idet
bl.a.

e
e

•

kun bebyggelse

til ot p~ stedet

ladt. KOLillune.nafviser
flødig

derfor

og på unødv8ndig

for at udnytte

~~de

naturligt

erhverver

at gå ind for fredningen
g0nsrende

til-

som over-

for kOTIæu~0ns mulighed

of,IrådernE,til for b,ycns udvikling

naturlige

for-

l
ma, ......

KOI.;'lIll.Unei:."lgeniørGn
op; drift.':'lc·d~~r'::n
på Thisted
påpegede

et særligt

probloCI:l~110d h-.=r:csyn
til fredning

El-værk
af matr.

elc.;ktrici-t:;E'~ tsforsyn.int,;.
10-138j orno 'prot,..;sterode0.llc i::JodJreiningsforslaget,

det ble-r
J

værdi

'.....

PYo'1
~
'-c

POI'c::kc.'
_.J
~ _

\'J...L

af en fredning

l';

ry

..... ::,

.... .L
...: ~"~ c'
.....

:::;

ror'
rn...t.'rA"'Y"'t
\:;...~
,.J.....

....

,

var ring,e; i forhold

a. ....
V Q' ('' '

d.:.

og

s"'m.t"'·'n:1.s
........
s"'..:
m
ge
.......l
u.~'
>:lo:::.:::>.L

til omkostningerne

ved

forts .•

- 32 sagens genne~førolsG,
tilstrækkeliG

at dst offe~tliges

beskyttelse

at skrænter,

der lignede

flere andre steder
gøre, hvad dGr

målet om en eventuel
drøftet,
trække

ved landsbysselov,
skrænten

i landet,
n05le

OQ

iLt~rcsser

byplanvedtægter

ved Hanstholm,

m.v.,

var fredet

og at det kunne være svært at af-

år ville blive

ænd~ing

må~te nyde

opfattet

af grænserne

idet flGre af lodsej~rne

som smu~t. Spørgs-

for det fredede blev

havde forslag,

s~ledes

om at

grænseL ved Møllea2n.
Fr& Naturfredningsforeningens

lingerne

2ide blev dot efter forhand-

f.!'silL.1J.ævet,
at ma;].ikkE. havc.:=,
noget ønsks om at stille

hindringer

i vejen for nødvendig

andre tekniske
toranlæg

rogulering

foranstaltninger,

således

af åløbet

de nævnte

og regnva~dsba.ss:i..nc:·.
Der stil18s

eller

transforma-

ik~c krav om fly t-

ning af vand\~rket.
Lodsejer~e
påstanden

bebudede

o~ fredning

megot

store 2rsta~ning8krav,

af arGa12rn~

Den li+. cktoD:;r 1968 afholdt

-e

•

tende møde, hvo~til
skrivelse

tages

til

føl~c.

?redningS!1ævnc:t et afslut-

sa:w.tlicelodsJjere

var indvarslet

af 20. s~pt~~ber 1963, f~~lli80ndt ~cli

Skrivels~L

UJldGr

var bilagt

såfremt

er. af nævnet udarbejie~

ved

3fluv2r~ngsattest.
udkast

t~l fred-

rr.øuetvar rokviren"Cen, TJa turfrGd.:lingsr:3.d
et, Pred-

ningsplRDudval[ct,

r~inist~ri0"[ for offGn"Clig6 arbejder,

amtsråd,

sOGnGråe

Hanstholm

matt'2 forvcntp2

at vill~

og at form&lct

~Gd ~~Qet

og Staton2

klitvEs~n

fGrhqni12

Thisted

reprc2s~ntGret.

mei ae cnkclt~

lods-

ejore o~ orst&"Cninfor.

lods8jcrne

v~r olcvct

eni~c C~ ~t ~QPGg8 et udvalG,

der overfor
forts ••

- ;;'3 Fredningslli:-svnetskulle
bestod

o.f lodsejer

mand,

vareto~o

nr. 44, g5.rdlO-j:.:;r
';JolleKirk,

nr. 38, gårdejer

lodsejer

lodsejer

nr. 33, Gårdejer

oplyst~,

at det på et møde

af lodsejerne
les pastand
visnins
ning,

deltog,
overfor

Niels

Thorvald
Iversen

Fredningsnævnet

hvis størrelse

Fink,

Ræhr. Udvalget

Jcnstm,

hvori

de fleste

~t lodsojernes

skulle

andrag~

ikk2 havde

2750

o~:riLg

1'01.'-

Ny torp og

fæl-

være principalt

k:r:'cl"v
om don størs-::muliGe

man cndLu

ville

Jensen

var blevGt; vodtaget,

UdvRI.:;et

o

R-::ehr,som

r-ogle cage forinden,

af 88.5en, subsidiært

som formentlis

sE'
..
f.n:;lige3int;eresscr

opgjort

af-

ersts.t-

endeligt,

mcn

kr. pr. ha. for fred-

ning 8..fc,re2.L..
rne ned\..'nforskr:12ntcD 0E 5 kr. pr. m2 for selve
skrænten
gjorde

cg arco.lerno ov ~:nior d.'.:'EnE:.
For 8nko1 to af lodsej erne

der sig dOG særligE: fC·:::'~lOld
gældende?

disse kunno

forvontes

stø~rc

soledes

)rst~tnicg3kr&v,

Lods~j srudv3.lgGt oplyst::, at der SGnt:-r0overfor
ville blive

søgt nodlagt

at der af

(_~ s~riftlig

nc·:'Vnst

P2St211d fra ~lle lods-

ejerne.

-

e

•

Den af nævne t; udar'bc.jdsde lodsej er l'ortt}gnelse ;nod nr. l -

45, b8gJ~dende
pnrcol,
under

med nr. l sen, ejer af den i oGr&det

vil blive

vestligste

anvende

forh3.nd linberne

I:J.ed
n~-e'.'r,~t
fra do c,Dkclt2 lod38.j8:'e irem-

sntte b21nærkninger.
Indledningsvis
som bebudet

~de~

i sagen.

påstand

rnødet kort
P~standen,

!IUndertebnede
Hanstholm

at et flertal

tid efter

dette

fredning.

af lodsejerne

nedlagde

V~, cl

Vi mener,

Ob nordøst

fo~

et ~,-r2..:r::igsteprotestere
at der selv efter

3 vil ske en I'leGctv,'?3entlig indskrænkning

e~ fre<.lniHS'o

skriftlig

son er sålydende:

vil her\TeJ

skødeIIl..æssi.g€
rettiGheder,
hindre

p, 8 ,

lod~~t)j ere C:1..f areEi.ler nO:;>Q

reGerva~et

mod den p&tænkte
tutforslag

skal nævn

Ol vi vi ·l. af al vor magt

serviaf vore

sege at forforts ••••

7/,

-

Skulle

J'-T

-

fredni~gsnæv~ets

der ligger

5a

i~idlertid

os imod,

p~ kr. 2750 pr.ha. for rimelig

vil vi finde en ersta~ni~g
de arealer,

k8nd81se

syd lor vejen,

for

der ~ar langs skrænt-

foden fra R-.xhrtil ,}2-. S:orp. Det er et beløb, der svarer
til, hvad der er be~alt
Sjælland.
kræve

Derimod

i erstaGnin~

vil vi for arealerne
2

en pris på lo kr. pr.

bYG8egrunde

Q

byde at lade dette modregnes
bjerget

jagt på arealerne

taGeIse

en forudsætning,

e

•e

vil vi tilaf

at retten til at drive

ikke indskrænkes."
af alle lodsejerne

med und-

2, 4, 3, 14, 18, 20, 23, 25, 42 og

af nr. l (12/14),

HanstholQ

Uvc..,·

langs bjerget,

ved at bodker-de arealberegning

Skrivelser.. er underskrevet

Tod'"'''''l0r>

er en vis ind-

efter kortet.

Det er 0ndvidere

~

på

sig om de fineste

Da der i fo~vejen

af vor ret til bebyggelse

arealer

nord for denne vej

,da det dreje~

pa hele Han3t~ol~.

skrænkninc

for lignende

ganske

kOlnm~~e.

Yl'~
-Lo

........

KøbGnhavn,

-L,
l

-"'....
'1
J....L'-'.

Ar>""'""l'f":

1)1(::>

Cj~.:J,
L'
~ ....

... :-L..Li~..L.l.'--v

skriftligt

har gen.nem advokat

protest·:;ret i:.~cdfredningen

Orla Bjørnø,

og pastået

en

')

erstatning
forventer

på lo kr. pr.

~c,

der sva~er til det beløb,

at }:u~·,.:1e
opnå fo~ jordEo2:'''Gdudstykni::-l[til bebyggelse.

Det b e!Ilærke
s , ,'1tmedej eren, tømmerhandler
Bornerup,

ejeren

IJlhisted,har tilsluttet

lespastand , hvorofter

~I,!asnus
Sørensen

si~ den ovenfor

citerede

fæl-

han 'påst(~rel' ersta t:r:.ing
p~, 2750 kr. pr.

fooen.
Lodsejer

~r. 2, ?ors7ars~inisteriet,

ningsdistrikt,
statninG·

erklære~

har v~d skriv21se

si~ indforst~~t

med fredningen

af

5.

no-

uden erforts •••

- 35 Den p~ nævnets

oprindelig0

3, gdr. Børge Ejnar Andersen,
lyste

solgt

fredningen
lyst,

sin ej endom

Lodsej2r
i sagen

4t

uvilje

er sket,

hensyn

møder

nr. Eanstholw

kommunens

~rotest

kOIT'.lllunen
netop har erhvervet

dels

Med hensyn

Udover

udnytteldet

sagen.
af nævnet,

7el be~I'l..
lldet;

::H,

at

på udnyttelse

idet

:UEmmarks 1Jaturfrednings-

har uC!.vidGt sag811 om frcdr:ir'-ba': reS8rvatct

omhandlede

er det

anført,

ar~, hvilken

er planlagt.

under

køberen.

fuldstændige

med henblik

I-)r.i ~nc--=rt har

det forokommel'" miEdro

op-

har på alle

og syd herfor,

af ~Gkl~isk cg ~nden

nærmerE; rcdoS,jort for .:ine påSc.8.11de

•e

rejst,

mod .fredningen

arealerne

se dels allE;T9de er påb~Dy~dt,

e

blev
Ko~une,

ejer af skræntop

som begru..ndelse for kommunens

forenin~

det på mødet

med frednin~2myndi~hederne.

kow~unen

formal

nr.

til, a~ det for IllieVneter op-

tilkendegivet

til nt samarbejde

til forskellige

har efter

før :redningssagcn

nr. 3, m.fl.

afholdte

til de arealer,

anførte

som lodsejer

til HCi.nsthclrrl
l(onll11une.
Erstatnir..g for

tilkoilimer under

at handelen

lodsejerliste

~il de her

2r0aler .

Sckund<.--.::rt
har l:O::.:lJ:lUlleIl
,s-cill.::;t
:"oTsle.f-om, at frednir.€jen
indsk.:'R:'nkestil at vedrøre; ar·?;::lerns~-'yd fer- dtZl1kOLWenc.e udfl etning
lGdning

af kYStV8j ~n
eksproprierede

Såfre!rt iisse
at rejs~

0[;

r.lOd

('nt til

c e~

af kor::lIDUnen
"t.ilvand-

har

kOmn~LL"'1cn

ar-snl.
p2~starde følbes,

kr0V om erstaG~i~g

ikke

ønsket

for fr2dninC0n.

"
e~s t e.-r;nlllC;
Sb"l e d es:

forts ...

-

Arealer

nedenfor

skBænten

Skræntarealerne,

ingon

"7,

.Jo

-

kr. 275o pr.ha.

eller

c.kr.68.ooo,oo

erstatni~g

0,00

ovenfol'" s:t::ræntoverkant, lo kr .pr. m2

Arealer

samt for forrincelse
skønsmæssigt

-900.000,00

af babyggelsesmuligheder

yderligere

For nedgang

100.000,00

i beskatningsmuligbeder

har

kOIn.ITlUnen
SOIllskattemyndi~~lOd. }:r'::2~v'et skønsmri;ssigt ialt

210.000,00

Kommunens

saml3de

Som begrundelse

erstatni~€skruv

udgør

for erstatl1i~lsskraven8

kr.

c~.

1.278.000,00
================

har ko:;nmunen bl. a. an-

ført følgende:
Fredningen
beplantning

af arealerne

m~dfører

lende mulighec.er
Skr.æntar~alGrne
byg~et

e

•e

eller

fredning

og dyrkning

fra kODÆunens

hvorfor

arealer.

med forbud
på grund

side været

man ikke kræver

Arealern(;

0rstatning

befor

ov..:mfor skræntoverkanten

og i byudvi~:lingsplanen

udlag~

i dis-

som mellernzone,
hindrede

for 1)cbYfS:->:ls.:;
of for den forri!lt.:'elseaf bebyggelsen

som helhed,

frGdningens

cpdElinc

i småenheder

af arealet

Det anføre[~ l;ndvidol'c.fra kOiillnu~1ensside,

handlede

af mang-

påregnet

man har kræv:ct c-rst2"tnin~ fo:!:'
de vec. frc,jningen

muligheder

mod

af "vintergrønt".

i 21 ~lgter..,-;r!:ledtaget som l\:OIrL_i1ende
byområde

positionsplunen

fører.

har ~ldrig

s~ræn~en

dy~kningsmuliEhed

for læplan"Gnins

af disse

hvorfor

forringet

beplantet,

og arealerne

nedenfor

med-

at de her

Offi-

areG.ler er ud.si;.-'~"ts;r...L2~'CiS-J::
.i.Iegeta~tral<::ti
ve, idet de

på gru:1d af terrct':-:ets
f -ild ~:oj :-,ord:1:-\ ans'?s fo:'" at frerr.byde
mulie;hedel' for' je bedste
sluttelig
den nedGang

som offentlig

bJTG~egrunde

r::Wnd.iglled
r-ejs"t

i beskatningsm.ulighed,

af indskrænk:::linp-eI'nei brugs-

o

•

i o rll' b_CL e lo

•

Kommunen

har

kr'C'vom erstatning

fredninge~

medfører

os L-snyttelsesretten

for

på grund

af hele det
fort

8 •••

- 37 under fredning

værende

sigt ansat til

10.000

ten og

kr. for arealerne

200.000

Kommunen

l~g indenfor

Erstatni~gsKravene

er skønsmæs-

kr. for landbrugsarealerne

har sluttelig

krav om erst~tnins
ningen hindres

omr~de.

ovenfor

forbeholdt

i betyd31igt

i at anlægge

omfang,

nedenfor

skræn-

skræntoverkanten.
sig at rejse yderligere
såfremt

eller udvide

man ved fred-

følgende

tekniske

an-

fredningsomr~det:

l. Offen~lig

bivej nr. 26 til ~rørtor:pGårde.

2. Offentlig

bivej nr. 25, Fyrvej

3. Skræ:'J.-:;vejen.
LJ-.

Stianlæg

langs skræntoverka_'Jt og i slugter.

5. Spildevandskloak
6. Midlertidigt

7.

~8d rensea:'J.lægved Ræhr.

renseanlæg

ved Bådsgårdsvej.

KOIjEenae regnvandskloa~

ved Ræhr med tilhørende

regn-

vandsbassiner.
8. Kommende

regnvandskloak

ved Hanstholm

med tilhørende

regnvandsbassi:'J.eri slugter.

e
e

•

9. Vandværk i

:Ny torp med tilhørende

lo. ~ransformarstation

Nævnet
enstemmigt

har ~ed hensJ~

vedtaget,

p~ 33 ~, Nørtorp.

til de sidstnævnte

at fredningen

at korr.munensplaner kan bringes

skræ~~en

tekniske

anlæg

ikke skal være til hinder

til udførelse.

om, at de ønsLede regnvandsb5ssiner
men nedenfor

ledningsanlæg.

Mar:.er dog enige

i~~e må placeres

i slugterne,

på de flade arecller. Det er ligeledes

forudsætniu2;, at ~roj E:J:tertil arbej derne
sen forelæ§:[,esfor Fredningsnævnet

en

forir~den iværksætteI-

til godk":)lldslse.1\:edhensyn

til den under pur~ct lo nc~rnte tra:'J.sfcr~erstation henvises
nedenfor

for,

til det

omtalte.
forts ••

- 33 Lodsejer

nr. 4, I/S Thisted

at der er planlagt

en udvidelse

33 f, Nørtorp Sædegaard,
ke

Ræhr sogn, værende

skal ledes.

~er er påreGnet

på stedet,

når det af hensyn

nødve~digt

at forhøje

spændingen,

styrke,

stærkstrømsledning

erklæret

sig indforst8et

ves sikkerhed
Nævnet

1968 fra advokat

kende, at der åbnes muliEhed

e
e

murer~ester
skrivelse

Okkels

nedlagt

nøden og uhensigtsmæssig
opnås ved kommunens
en erstatning
ovenfor

Erik Haumann,

hos nævnet

Kristian

under

Ol~

saGGns

hensyn

~t godog for

forudsæt-

~f projektet.

Earry Lind~ardt

bsgse Hanstholm,

19G8 fra ~dvc~at
pRstand

~histed,

når der gi-

alt dog under

godkendelse

~fvisning

og

har ved

K. Agerholm,

~anst-

son ufor-

til, at samme resultatet

clispositions:;:;lan.Subsidiært

på 2750 kr. pr.ha.

skræ~ten

har ved

for dG anførte udvidelser

Villy Lindhardt,

af 14. novsDbcr

holm, principalt

Elværxet

fra

onsteiJ~igt vedtaget

nr. 9, cementstøber

Lodsejer

station

en 60 kV

anlæg må etableres.

luftledninger,

ning af, At aer indhentes

bliver

er lo kV, til

fremført

med fredningsservitutten,

har sfter forhandling

anlæg af de nødvendige

~rende

ved Frøstrup.

for, at de nødvendige

til indu-

til elforsyningen

der i øj3blikke~

til den på arealet

af 23. oktober

ge~~em hvil-

en 60/10 kV transfor-

ligesoillQer er paregnet

60/10 kV transformerstationen
skrivelse

anlæg,

til bye~, herunder

merstation

nævnte højere

har oplyst,

af de på ejendomreen, matr.nr.

hele elektricitetsforsyningon

striarealerne,

e

Elektricitetsværk,

har de påstået

for så vidt ar..gs.!'
arealerne

og selve sKT~nt3re81ct.

Endelig

2r der på-

stclet relltcr 5 70 Ira sageY18 l'cjsning sat:ltadvoka"':;oiIJwstninger.
Erstatningen

for selve skræntar8E'.let er pastået

til arealots

flademål,

udmål t i forhold

ikke efter kortet.

Idet der med 11ens;,rn
til ersb3tni'-lgerne ~lenvises til det
nedenfor

anført8,

bemærkes

foreløbig,

at nævnet

ensteIT~igt
forts .•.

- 39 har vEdtag~t,
først

a~ renter

tilkendes

liggende

tilfælde

i~ke skønnes

&G

2ftcr kortet.

Lodsejer

nr. 14, gårdojer

Agerholr.l, Hanstholm,

nedlagt

ejer nr. 9, hvorefter

til denne

Kirk,

dor tidligere

sen. Det blev
enighed

pa

(Toft),

nov2:nber 1968 fra advokat
fornævnte

SO!l1

vil

K.

lodsafe;ørel-

10d2cjcr.
Chr. FOf,h Jensen,

Hanstholm,

har

køet æa"tr.::u.'.
3 b af gårdetler Wolle

oplyste
har købt

arealet

af gårdejer

mødet d8D 14. oktober

om, at erstatning

Kristensen

grunde

hllr :~ruffet en tilsvarende

nr. 37, gårdejer

efter det for nævnet

for tilkendelse

af tekniske

sarr.mepastand

nævnet

praksis

at der i det fore-

gr~~dlag

Kristen

Ny torp , har v:::df:3kriv(;lse3.1 14.

se som med hensyn

være

o~ at skræntarealet

beregnet

Lodsejer

med sædvanlig

fra kendelsells afsigelsesdato,

af advokatomkostninger
blive

i oV8renss~emmclso

Peder

1968 oplyst,

for fredningen

tilfalder

Chr. Lar-

at der var
gårdejer

Wollo

Kirk.
Med hensyn

e

•e

F~hr,

nr. ~2,

til lodsejer

er det på mødet

den l~. oktober

1'10110Kirk har k,21otdet under

har nog2n

interesse

Ræhr,

Henry

1968 oplyst,

fradnin?; værende

Christensen,

at gårdejer

2real,

matr .nr •

i sage~.

Lodse,18r nr~ LL3,
sen Fink,

g~rdejer

matr.nT'. 6 a Rp:,;~r by,

;;iJ.rdejerEjnar

Jen-

er uc.g~et af fred::lingspå.standen, lJvilket nævnet

har meddel t hare.vt"d ,3kl'i
ve-lsE.-a~ lo. Gept;i:.:ITJ.1:'er
l ~-j68, uden at han
efter tilkendc?;ivc138
IJod.se,-jor
nr'. L14,

herolll.har .rej~:;~~
l~rmr
r;årdf.j8r 'Valle.l-(>'r-K,

at en stor del af hans ejendom
a18r,

hvorfor

l~ødvendiggør
l

1,7

b08~~~

h8.11har ladet udarbejde
oplørelsc

af

0:1

OTL

erstatning.

:2_.:~lr,
har oplyst,

2f lave, va~dliiende

are-

et afv:md.ingsprojekt,

dsr

PUl:1POSt8.1.:-ioll
p'\ !natr.nr. l u og

mc.Q ele:Ktrici tetsfr8ITlførj.ne;e;"nnem

lu.ftleclLinger. H8.n har
forts ••

- 40 -

E-mdvider8 oplyst,

at; d,-:;Tp::l ej endoELfE'2Yl
fin:ies

i mange år' J:lar været

oj endammen ligger
har gårdejer
ning

alet

til

eget

d~ ~rea12r,

ham tilladelse

brug,

vil

til

han dog frsi&ldc
m2, huset

samme som de øvrige

lodscjere.

af de ca.

bygsss

Nævnet har med tiltrædelse
taget

at tillade

projekt
ning

som ønsket.

8r det

at

p{"bcGyndt uclvindc130
sae;ens behandling

e
e
II

ningspåstanden

et nyt

at

bar TIcsvnct

med hensyn

stU8~~US, :nvil.ket

til

j

at det

turlig

omhandlede

afgrær:8nil~g

..

spørssmålGt

~[,eter.

~Jt,:;_',::':t0l'

ikke

hir-dr\:2

kunne indgå

opstDr

!~:;~,
te

udenfor

være; tilAllerede
Under

skr~~ings-

der ikke no-

g:i 7,,; rekvirenten

l"'eseor-vatets om;iV2lscr,

hvor

hs:::for.

lod

i byens

medhold

danrler

en na-

s~\ledes

at der

Enavid~r8

Ol'

og
uer

og den udarbejdede

hGlt.: det

bG":J3rgf;clsi::;szol1e.

som et naturligt

af

s el V8 T'8Sf;;rVa
tet

fredningsfcr~laset

Hanstholm kOhi
..t11UnO,
E.'r

skal

;.:1' i'I'edningen.

samr::onh-'J:mg
mellE'iIl frc:;dningr.:n af

op.lrudo

i servitutten,

lod2\:j (;r<::::s ø:::.sl<c:,o.:nopførelse

af områQCrn8 nord o~ nori~st

slåede

om kridtsrav-

s&lcGc8 a~ c2r fra

fredning

b;yplan for

vcd-

vcdta;c="t at inds:lG.~vro d8t af fred-

C:

mell8~

kræve

afvandings-

kp,~ forb3'=;;-cte uhi::dr;:)t.

er en nøj

overensstemmelse

sit

områdE- IYlcd skræn-:o.realern,=

.fOL'

for

8~ste~igt

pE:.ar'celcrne

owr~d8,
1.;-0

Så-

på ars-

og iøvrigt

den bestew~clse

:0'rcdl:ingsfl.J.:CV!ll3t
f~_ndC; l' at
i

på,

n~V!lct TIled3 æ6.n'2dc:;l'svElrsol.

af kridt

f:r.(;Q88

skrænten.

om erstatning

seDnc~føre

til

indføje

ol~fattcde

oV8rkante::""',a10.!l8
get problem

lodsejer

af kridtforekomster

mod anmC'ldE:ls0 til

krav

at

erstat-

et stuehus

af rekvirent€n

Med hcnsyn

vedtaget

at udnyttelse
ladt

denns

til,

større

oV0nfor

at opføre

de:!:'

lods,:;j ereS

Gn noget

~or ligs~r

800

fredning
det

lor

der gives

Under hensyn

nærmE:rc ved M:;llr by end de øvrige

Kirk ment at kunne tilkoIT~e

end disse

fromt

udn;yt-cet med udbyt-ue.

en kridtgrav;

,.;il fre-dning

fora-

Fred::J.inge'::lfi:J.des at
udvikling,

hvor også
forts

•••

- 41 do turistwRssigo
syd fo2:'byen

pu,

ligger

i~tcresscr

indrammes

sk~xnterne

~212 lGJdskabet

af SkTI'2n1;Cnmed kalkhorsten,

fra AggertaD~en

i d2nne

om, at påstanden

være

en rollo.

taGes

bys sydlige

~il fz180,

en byggelinio,

dog enstemmi8t
overkanterne

til Hanstholm,
~dka~t.

om, at grænsen

at der indrettes

Der er enighed
40 ceter

vidt angår

slugter,

kring

har mGn i delvis

e
e
e

d3 i dette

inddrages

dGl af ~atr.nr.

beliggende

oVErensstemmelse

frednillgsgræns':::n, således

5 a 100-metsrz~~8T!

gon2'1e;:1skært:l'
~Jo.er .nr.

f

3.,

slugt for S3

med frodnings8,1;

f:::edzoncrn'2om-

oJ:1r:idevær':::ndec::;roshøj
e I:1b.1004 nr. 5 og 8,

nr. 9 d c~ h~lc ~atr.nr.

7 b og 5

på matr.nr.

p~. ::lC1 tr .nr. 72 belig-

unc.e2~fI'eclr..ingen.GI'ænSOfl.følbor

den nordlige

~Tævnet har

9 d, til 15 meter fra

Med hc;-n.syntil den østligstG,

påstandc;n udvid0t

for,

3.t indsnG",:vreg:rsonscrnt.:
i',)rSEt -Jidt a!lgår

vedtagst

den østlige

slugt,

skal

til hinder

helt u~ til 2k~æntovcrka~ten.

af de tre v0stligste

overkanten.

i nævnet

dog alcnf

der il:~e er nog0t

80

går ved

fra skræntover-

idet 40-ffi(b~rsgrænsen

s&ledes

haver

drages

om. en sam-

at grænsen

33 a, 2 a, l a, 4 a o~ 4 i, og ved den østlig2te

gende

SO!D.byen

og d.et er i ovc2:'(;nsstt:rf:I.'1elS0
med tankerne

let naturpark

kanten,

må spille

LjlJ-

j

dol ':lfma tI' .ny'.

hvilket

+2 a, .+7 b, og

'72. Den.Y:.E;
ve j

s~{ol endelig

f01ges

på en del af matr.
o~ring

LJ-4

dG~ på den-

a til v",jen i

.f01g,38 hc:refter,

til et pm:kt

40 meter

til

dede

arealer

udarbejdedo

henvises

til de~ son bilag

til ired~ingsy.endelsen

Kort.

Der pålægges

de freded.e arz.,ale:.r
følgonde

frec1ningsscrvi tut:
:oI'ts•••

'. '"'I

-

•

'+c:.

-

SEEvrrUT ~JR. 3.

Servitutten

vedrører

reservatet,

bortset

tilhørende,

syd for skræntfod0n

l b, Hansted,

arealcrn~

nord og nordøst

fra do ~inisteriet

der er omfattet

for Hansted-

for offentlige

beliggende
af servitut

aroaler

arbejder

af matr.nr.

nr. 2.

l.
Skr-c2ntarealerne skal henliggG
des at terrainformerne
fyldning.
grænsen
Ol'

Arealerne

tes, ligesom
De 0vrige
SOffi

mellem

overkanten

tilstand,

såle-

ved. afgravnir:g sIler opaf skråningen

og frednings-

som have, ide0 fredningsgrænsen

som sn byggelinie.

Slusterne

der her ikke må finde haveanlæg

arealer,

~id~il)

drift,

ikk·J må ændres

~å dog anlægges

at betragte

i dGrl2s nuværende

alene

må dog iy~e beplansted.

b~liGgendG syd for skrrentfeden, Da dyrkes

og arealerne,

må g0nopdyrkGs,

so~ ar udg~at

af almi~delig

ligcE'om cer her i muligt

landbrugs-

or.lfangmå finde

nyopdyrl\:nine:sted til lC:~1dbrugsforIl~1.

e

e

Henkastning
01' forbudt

af affald
overalt

eller

etablerir:g Rf bilophugningspladser

p5 de fredede

31'83121'.

ti
Ovenstående

forbud

der for udnytteIso
at nllorede

sod afgravnin~

m.v. skal ikke være til lrin-

af kridtforekornster

påbegyndt

udvindeIse

på areslerne,

således

h~r5f må fortsætte.

Udgrav-

ikke påbegYI:dos, før der med 3 LlånedIJrs forudgucndc: varsel
rettet

henvenclelse herom

er

til Frcun.infEsn:.-:vn8
t.
2.

\e

Tilplantning
må ikke finde

af enhver' ::trtudc;nfor rle nu trF'2DOVoksedo arealer
sted. Sol vsc'L
.d.c
..

1.;1.'0"81'

.l::8.n
f j 8rn'0S vGa a,:; påtaloforts ••.

-

De t i omrad~L

værende

i sin nuværendo
arealerne

ti lstand.

rebul~ring

iyrkni~~

af åløbst

med kloak~ringen

BÆhr by. Endelig
forbindelse

mod øst til vojcn~

omfang,

af baglandet

bevares

og opførelse

finde

xunnc

aE en forbindGls0svcj
cod Thisted

hvis hensynet

sted i for-

af et rensningsanlæg

af ~løb8t

af

gør det pfu(rxvct,

også skal kunne

sk~l regulering

Ded anl~gset

omfang

Regulc':;:'ing
af åleb..:::t
og afvanding

sk~l dog kurill8ske i fornød~n0

bindelse

vejen

-

ålø-c skal i vid,:-st muligt

til den lDndbrugsDæssig~
ligesom

-.+
'3

findG

i

stod i

fra Vestkyst-

og Ålborg.

L.....

DEr må ikke foretages

nogen

hvcrlcE.n

'I',i:i':'.'.r-sidit=:;
clL:,r vCGvarcnde,

stilles

boder,

mende

sku~e,

på arealerne,

for~ for b8byg5~lse

Baster,

liGe,som der ikke I:1å op-

ca~pingvogne

ellGr

andre

sxæm-

indretninger.

Eerfra

gøres der doC den undtat,else

p8 disSE

må opføres

kreaturhuse

for dyrkede

Gom læsk~re,

arealer,

malkehuse

at der
og lig-

nende.
Arealerne

må ikke benyttes

til ca~plng~lads

eller

lejrplads.

5.
Påtaleret

i henhold

re.det, Dalimarl\:s

til servitutten

er tillaGt

Haturfrednillgs-

~iatul'frednil1gsforenilJ.~0iE ':Ll-:.isted
amts Frsd-

nlngsmc,:n hver f GI' sig.
Udo·ve.::'
d.e i deklaration!?!:. o:'~Lan(lledeo~stsr:lmelsel' har nævnet
vedtaGet
lodsejeres

følge~}de eærli~e

bc;stc;mmelssr for Jo ef t ernævn t e

eje~dom~E:
forts ••

Lodsejer nr. ~~ Hanstholm kommune: Det tillades kommunen
uanset bestemmelserne i nærværende kendelse at anlægge offentlig bivej nr. 26 til Nørtorp Gårde og offentlig bivej nr. 25,
Fyrvej, samt skræntvejens udfletning, det sidste i overensstemmelse med nævnets foran omtalte kendelse af 3. februar 1967.
Endvidere skal fredninge~ ikke være til hinder for, at kommunen

•

etablerer stianlæg langs skTæntcverka~ten og i slugterne, at
det midlertidige renseanlæg ved Bådsgårdsvej udvides og at der
etableres regnvandskloakker ved Hanstholm og Ræhr byer med tilhørende bassiner, der dog ikke må placeres i slugterne, men
nedenfor skrænterne på de flade arealer. Fredningen skal endelig ikke være til hinder for, at ko~nlli1enudvider det eksisterende vandværk i Nytorp med tilhørende ledningsanlæg.
Dot er i alle tilfælde en forudsætning for påbegyndelsen
af de nævnte offentlige anlæg på de fredede arealer, at projektet forinden iværksættelsen forelægges for Fredningsnævnet til
godkendelse.

e
e
e

Lodse,jer nr. 4, 'rhistedElektrici tetsværk: Det tillades
elektricitetsværket at forctagA en udvidelse af de på matr.nr.

33 e, NørtorD Sædegaard,

R~~r. sogn, ~rende

anlæg, herunder op-

førelse af en 60/10 kV transformerstation og fremføring af en
60/10 kV stærkstrømsledning til denne station fra stationen ved
Frøstrup. Det er en forudsætning for nævnets tilladelse, at projektet forinden iv~rksættelsen forelægges for nævnet til godkendelse.
Lodse;ier nr. 44, gårdej8r Wolle Kirk, Rc:hrpr. Hanstholm:
Det tillades de~~e lodsej(;r at ge~~~emføre et planlagt afvandingsprojekt, der nødvendiggør opf~relse af en pumpestation på matr.
nr. l u og l v, Nørtorp Sædegaard, Rælll~ sogn, og fremføring af
elektricitet hertil gennem luftledninger.
forts •••

- 45 Ved afgøre13e~

lem arealerne

nedenfor

man dog under

hensyn

selve

skrænten

arealerne
taget,

•

af erst0t~ingsspørgsmålet

skrænten

i erstatnings:næssig

erstatning

fra de i området

værende

af erstatningen

lyste må anses for at være
forslaget

e
e

•

som de ikke

til formål,

ovenfor

udstykningsmulighederne
at kUlliLGlirke

sagens

således

vestlige

del af areal(;rne

skr.æntovsrkanten

deres
fra.

syd for

l

. :'Jæv::.e-c;

er bestemt

for ovennævnte

medens

fundet

det

af disse

arealerne

slugt

øst

er henlagt

af erstatningen

til dette

til l kr. P-Y'

forhold,

. kvadratweter

i

til
således

for are-

og til 0,50 L~. pr. kvadrat-

øst fer slugten.

for manglende

må er-

kort over kOl-::IDUnen
er den

hensyn

slugt

til

udnyttelse

~lar nævnet

for fredningen

inderzone,

taget

formentlig

ph den økonomiske

har ved fastsættelsen

arealer

set i forhold

som helhed

dispositionsplanens

for areale~ne

statning

i at udnytte

a~: arealer

for den gCrL.'1em
mat::.nr. l a og 2 Q løbende

meter

at lodsejerne

at yde ejerne

erstatning

Efter

vest

op-

frednings-

var afskåret

forstyrrende

arealer.

alerne

har næv-

i forvejen

i området

at yde en højere

at erstatningen

Ved

behandling

mellem

af de her vært,ncle b2byggclsesmuli~;lGder,

af disse

100

e!l ulern.peersta tninf, på 300 kr. pr. ha. Da fred-

af arealerne

ejerne

på

indenfor

lodsejere

grad forhindres

h&r hereft.:;r besluttet

mellemzone

idet

og Torp voldsted.

overensstemmelse

arealer

Tettest

denne,

som i forvejen

arealer

det under

i større

kendes

snledes

til de øvrige

ikke ved fredningen

ningen

imel-

l\'ævnethar ved-

til arealer,

og kOIT&unens dispositionsplan,

sk~-pntoverkanten

sondre

har ligestillet

s~rænten.

k~mpehøje

net lagt vægt på, at der efter

Nævnet

henseende

i en fredningszone,

fastsættelsen

ovenfor

i over-

til den malls18~de bebyggelsesmulighed

at der ikke ydes

meter

og arealerne

her med aredlern·::;nedenfor

er beliggende

har nævnet

Kommunens

beskatnin(;smulic;heder

påstand

om er-

har Ik'""BVnet
afvist
farts ••••

- 46 -

Erstatningernc udr2des h8r8f~cr i h~nhc~~ til nede~3tående fortegnelse over de fredede arealer, lodsejerne og erstatningsbeløbene
nærmere således:
lb.
nr.

matr.
nr.

Ejer:

FrGdet
areal
ha.

Erst.
pr.
ha.

1,9

300

Ber02gnet
eTst.
kr.

Tillagt
erstatning
kr.

Nørtorp Sædegårds pcl.
Ræhr

•

l

2 i

Fru ArillinePless 6/7
Vendersgade 8.1.
1363 København K
T'2>Irilll2rl::.andler
1/7
Magnus SørGnsen
Born8rup, Dragsbæksvoj 31, Thisted

2

3

4

•e
•

sogn.

74

2a,33a,Hanstholm EOlli[Une,
2p2q,8m, Hanstholm.
6g,7f,lf, (o.skrænten)
ld,le,2s, -(u.skrænten)
2t,4i,5g, (v.fr.voldsted)
70 b.
(34,3 ha)
33 e

I/S 'rhisted Elværk,
Thisted

,

? (\

514,25

85,75

85,75

300
10000

0,00
0,00

10000
300
o

29000,00
9360,00
0,00

0,5

10000

38360,00
0,00

0,2

10000
5000

'-

-'

31,2
0,2

0,00

St.;

7

la,22. gdr. Anders I,j.
&~dersen~ Nørtorp
Sædcgaard, Ræhr pr.
Hanstholm. (v.fr.vold)

0,7
4,2

5,7

300
o

2000,00
3500,00
1260,00
0,00
6760,00

9

38.400,00

se lb. nr. 3
lb. nr. 3
se lb. nr. 3

5

6

8

Forsvarsministeriet
0,5
(Erstatning frafaldet) 0,6

514,25

l ae

cC:i:lentstøber
Kr.
Rarry Lindhardt

1,0
0,7

5000
300

o~~~

0,2

°

Okkels V.
Lindhardt,
bog38 Hanstholrl
rnt;.rerm.

Transport

50,5

7.000,00

5000,00
210,00
0,00
5210,00

5.300,00

51.300,00
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•

1

2000,00
1260,00
3260,00

3.300,00

300

30,00

5o,oc

Søe
Chr.A.
Skil1l1oruppr. Thisted
og
trikot~gchundlGr Jens
Hove SøG,Lykkesvej 4
Tilsted pr .1J:'histed

6,2

300

1860,00

1.900,oc

Fru 8,31"::"1.
E3.rie 8ør(;~- 0,9
11,4
S2D, Nørtorp
1,0
2c,2f, Ræhr p1".Han8tholm
2,1
2g,3i, (12,3 ha)
jfr.lb. nr. 15
2,1
5d
jfr.lb. nr. 17
70a
,jfr.lb. nr. 18
39

5000
300
300
300
300

4500,00
3420,00
300,00
630,00
627,00
9477,00

9.500,00

1500,00
270,00
1770,00

1.800,00

1500,00
150,00
1650,00

1.700,00

12

l ag

13

~a,
"2- 2d,

8k

3 d

, c.

gd2'.

gdr. Kr. Kristensen
(Toft), Nytorp
P..22Iu'" pr. EC:l.TIstholm
(1,2 h~)

0,3
0,9

5000
300

se lb.nr. 13

.1.....-

5 c

lancim~nd Martb.
Jensen,
Ræhr pr.Hanstholm
(0,8 hG)

0,3
0,5

5000
300

se lb. nr. 13

17
18

51.300,oc
5000
300

0,1

2"

16

50,5
0,4
4 ,2

gdr. Ejnar Snnd
Hytorp
.Rehr pr. Hanstholm

11

14

e
e
e

Trnnsport
ly,læ, gdr. Henning Poter
l o.d, Sand, Nytorp
-1..
Eæhr pr.Hanstholm
8k
2
(4,6 ha)

-

9m,9r

S+;atens jordlovsud0,2
valg.
0,2
(frRf5.1d<"::1" e1"s-cntning)

T1"':J.nsport

300
300

0,00

69.550,00

-

19

•
ti

e
e
e

9d,ge

48

-

Transport

81,3

ing. l:urt 'VJestermann
Nørtorp
REhr pr. Hanstholm
(4,5 ha)

1,4
3,1

69.550,00
5000
300

7000,00
930,00
7930,00

8.000,00

0,4-

300

0,00

0,00

gdr. Hans Hodegaard
Ny torp
Ræhr pr. Hanstholm

2,5

300

750,00

750,00

husm::md Niels Chr.
~Ti81sGn
Ræhr pr. Hanstholm
og
fisker Thorkild J.
Førby,Hanstholm

0,2

300

60,00

100,00

120,00

150,00

20

fl.
grusgrav

samtliga

21

7b,9k
8d,8e,
1
"2 2d

22

9s

10ds8,jerG

23

se lb.nr. 18

24- 8h,9q

landmand Carl
Chr. Tobiasen
_ ....... pr. Hanstholm
Rær~'

0,4

300

25

9Q,9q

Statens Klitvæsen
(frafalder erstatning)

0,4

300

26

9n

a.fru ~{a.ren~\~arieBunk 0,2
r\8.~hr pr. !Ianstholm
og
b .r,-~nticrLTeppc Christen-

300

0,00

60,00

a. 50,00
b. 50,00

S€..G.,

Eæhr pr .!-:anstholm

27

91

claktri~er PrebGn
Hannen
Ræhr pr. Hanstholm

0,3

300

90,00

100,00

28

81

fisker Kr.P.JosefsGD
Eanborg pr .Hanstl'olm

0,2

300

60,00

100,00

Transport

90,4

78.850,00

-

" Cl
'-1-':/

-

78.850,00

')0,4

29

Si

0,2

p"d-::•.A jmd(~rsen

~l.•

o

300

60,00

a. 50,00

[,u'obcrsted pr.
H.:-mstn01m
°1';

b. 5o,co

Ane
ThoIe.:scn,He1sho.gevc,j ,Eansth01Ill

'u • c,E~:C~::'u

30

8g,3f

G~~.K~.M.Krist0nssn
E(;p:' t~·wlm

0,4

300

120,00

200,00

4,-+

1,5

300°

0,00
1320,00

1.400,00

1,0

)00

300,00

300,00

1,0

300

300,00

300,00

0,4

300

120,00

150,00

/, 3
'-r,

o
5000
300

0,00
10000,00
102c~oo

:- ::-::-:~r~r.

31
-

r

~)il : oC ,

2.b

i

~>,'~,

1:1;

9'0,

.,

-'

5j~.G0~ncfog0d
(v.høj
]~OillfIS
Cddc~8bGde
!":.j t O rI'
I

~

j

I ....

... /,

-

e

e

33

le"

34

r)
'""
{ .........

35

,/

In.

"'.-a _ ')
ol.!

....... ,/

.:;c":.:r-" lJh,j,,'.

,Jensi::l;y
Jen-

3jc~

s ur~, Eo1mga:::trd
I Yj·:vc j 1 Eans tllO l !U

7C17~

Sd~ Niels C.Mikkal8 (",n , l'Tc~torp
:c~l~~""lr)l

36

E,::_~.'.:3t; r_:) l

I'-:: l.l...~ "~'.

-0

72,

.1iG.rLJ t}lO~l1j

C-dr. H ,E. 1-:0 l:ngaard

44 f ,

:?~r.Ls t c TI G G;1
( v •hø j )
42a ,'+~~i\.Eæl}:'.' p::' oHqnstho1m
!l-7b
( Cl. 7 In)

?o,

,

-

J

'

2,0
II
3 ,'T

~.;!~~

by

37

11020,00

11.000,00

0,00

0,00

f~r:!"' ~C}L.~. Fo~:;ll

.1. :i~--'\r..3 u

c.,

l:~'!t~t~:Jl~l

°

---- ----------_._----------------------92.300,00
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38

26n
26d

gdr.Th.Jcnsen
Fink
Ny"torp
Ræhr pr.Hanstho1~

6,2

300

1860,00

1.800,00

39

Iv,

gdr. Svend Rødbro
Dalll
Rælll~ pr.Hanstholm

....,., 3
I,

300

1290,00

1.200,0':>

gdr. Lars ~Qdscn
Nørtorp
mhr pr .H.::mstllolm

1,5

300

lJ..-

·7CJ,00

45o,oe

42 lu

(gdr.Henry Shristgnson, Ræhr pr. ~-::ans
tllOlm
nu købt af nr. 44
gdr.Wol1e Kirk
R.:::hr pr .Hansthol.Gl
der skal have orstatnir~.gon.

1,8

300

540,00

500,00

43

udgå~t af fredniJC8~

0,6
1,1
0,8

5000
300
300

3000,00
330,00
?5o,00

25

se lb.nr.

40
41

e

92.300,oc

109,1

Transflort

44

•e

le
260

5a

gdr. ;;10118~(:ir}:
Ræh~ pr.Hanstholm
(1,7

3b

3

lla)

(0,8 h<:1.)

3580,00
45

3.550,00

se Ib .nr. 37
?r0U~G areal ialt

Samlet

erstatning

125,LI ha

99.800,00

)1 -

0:7

o

matr.nr.
Servitut

rrGdet

Ejvr:
nr. l:

la, 31
Hansted

by

5 e
Nars

og sogn

"Vild tr2s,~rvatct

o

1025,20

ti

og sogn

1240,11
by

1.L7 ~
,

areal ha. Erst.kr.

ClOO
-'
"7, 08

eJ.

Klitmø11erhus8
V. VrmdE:t sogn
2::"'1,17,19
Nørtorp Sæ18z~rd

1'::" 7~' hC1
27,10

1 c

Lf,8,99 ha

5,10
Sårup ob BorlW
alt Ræhr sogn

48,99
12,72
ia1t 3.296,10
=========-====

:26 o.
Hanst~d
2 8
Hansted

e

_4.I~bc~1(13In:tnd 2~..r.

Fald

2,2

600

3,2

o

150,0

o

og sogn Hanstcc, 1)1'.
Ha2.1s-tholm
'1ognEl!:J.nc1 :'1iu12 Gr.!..r.
by og sogn SøndergRard
~ianst8cl pr. Ho.nstl.co1m

Fru Friste Jakobssn
Christi,msG pr. Svaneke

••

Fru JOllfll":I1c; Be.c h
~yrkilde pr. Ard~n
Da 3rc~let er under mageskifte med StAt0~, er der
ikko fo.stS2t crst2~ning.
Servitut
l b
Eansted

nr. 2 og 3:
:'Fir~is t E:l'i t
30gn ~~bejder.
1..-

by ob

[Cl.!'

oii.

Servi tut ;"lr.3:
2 i mfl.

r~ørtorlj

Sædegård,R2hr

Hovec.sagelig

l

privat

oj e

125,40

99800,00

sogn

3.576,90
.- -- - - - - - - - - =-

=.=:

100.400,00

= =: = = = = = = =
forts •.
== = =

':::.=:

årli~o rente

.forrc~ltes med

fra denne

kendel-

ses afsigelse.
Erstatningernc
af Thisted
muner

udredes

Q~tsfond

med ;/4 ~f statskassen

og do i amtskommunen

efter folkstal

henhold

l

og med 1/4

beliggonde

til den sGnest

købstadskom-

offentliggjorte

folketælling.
Af de ifølge
fø1g0nde

tingbogen

tcget forbehold

berettigede

panthavere

har alene

om at fd del i en eventuel

frednings-

~rstatning:
SparUko.SS8n for Tllisted ,::lrr..t
i r:L1:1isted, Store
sted,

som panthavor

vedrørende

lodsejer

I'orv l, Thi-

nr. 6, 7, nu Hanstholm

kommunu,
lo, gdr. Henning

Peter

14, gdr. Kristen

Kristensen,

16, landmand

Ny torp

Sand,

~JytO:r'D

'i]:J.rthinus
Jensen,

Ra:hr

26, fru KarEn l'lIari
e BUJll-::,
Ec.-,;l1r

29,

e

•e

gdr. Anders

Andersen,

~ebbersted

32, sogn.:foged Thom[',sOddershede
36, gdr. Hans Henrik

, ::'-Jytorp

Ho1mg3.Cl.I'd
Krist.:.,nsen,Ræhr

JC?1S0n :Fink, N;T:Jor'p
36, gdr. ~0l'..orvalci
42, gdr. Bonry

Cl:.ristc":i:s
e~, l::.c.~h~

43, gdr. Ejnar

,I ens (-;~l Fink,

Fino.nsmi~i3tcri~~,
København

K,

30m

35, gårdejer
løvrigt
andele

2. st0tsaktivkontor,

panthaver

3,6 0E; 7 nu 5anstholm
Hicls

:2::=:.; ::.r .

v8drørGnd8

kc:nnfUI:G

St.Kongensgade

lods~jerns

47,

nr.

og

Chr. lhkk~lsen,

~'~0rtorp.

er dur ikke frn panthaverne

s sids rejst krav

om

i erstatningssu~~ern~.
forts •••

- 53 Und8r hcr.syn til, at der ikke ved fredning2n findes at
være sket indg~cb i mulighederne

for at udnytte de pantsatte

ejendomJ.'7lc
i ,)tomfc,ng, dor kan virk·.;forringende på pantesikkerheden, har nævn~t vedtaget, at erstatningssummerne

ubeskåret vil

kunne udb\;,L;2l\js
til ejendOI:lIneneS
ejere .
Det b~~rk8s,

at det før sagens afslutning for nævnet er op-

lyst, at der eftGr rekvisition

af overklitfogeden

er ved at fore-

gå 2n ændring af grænsen mellem reservatet og Tved Plantage,
hvorved

1211

del 3.f reservatets

matr.nr. 31, Hansted by og sogn,

overf0res til Tved Ple.ntn.ge.~~æ\,nGttiltræder, at servitut nr. l
sl.:;ttespå det overførte areal, når grænserogulcringel1 er tilend0bro.g:;.

Thi be s t 8 J:1ID E: S

:

De for:ll1ommeldt9 ttro::..ler
fredes som fastsat mod betaling
af de lig2ledes for~c f2stS~tt6

Grstatning2r, der udredes som

anfzrt.

e
e

Dech

H. Ov\:;s
8n Jyg::..C'.rd

C.A. Mort8n~en

1'.1. Svenningsen

Niels Erogaard

e
-.

Udskrift~ns

.

rigtighed bek~ftes

J:i'r<2dningsnævnet
i'or 'fhisted 2.mtsrådskreds
Vest~rvig, den 15. ~o.rts 1969
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Kendelsen er forelagt Overfredningsnævnet
stk. 3, i bekendtgørelse

af lov om naturfredning

i henhold til § 19,
af 16. juni 1961.

For så vidt angår det af servitut nr. 2 omfattede areal er kendelsen
indanket af Hanstholm kommune og ministeriet for offentlige arbejder,
og for så vidt angår det af servitut nr. 3 omfattede areal af en
række lodsejere, herunder Hanstholm kommune.
For det areal" hvorpå fredningsservitut

nr. 2 er pålagt, om-

fattende en del af den ministeriet for offentli~arbejder

tilhørende

ejendom matr. nr. l b, Hansted by og sogn, er under anken fremsat
påstand om ophævelse af fredningen.

Ministeriet har til støtte her-

for bl.a. henvist til, at der ved en mellem dette ministerium og
Ministeriet for kulturelle anliggender den 14. maj 1969 indgået
overenskomst er truffet aftale om den fremtidige administration og
anvendelse af arealet.
For det areal, hvorpå fredningsservitut

nr. 3 er pålagt

(skræntområdet) har de fleste af de ankende - ialt 33 lodsejere, indko~une
befattet Hanstholm/- påstået ophævelse af fredningen. løvrigt er

•
e
e

erstatningaroe påstået forhøjet.
Overfredningsnævnet

har den 19. maj 1969 foretaget besigti-

gelse i sagen og forhandlet med de ankende og deres advokater samt
med repræsentanter for fredningsplanudvalget
amter, Danmarks Naturfredningsfarening,
amtsrådskreds, landbrugsministeriet,

for Hjørring og Thisted

fredningsnævnet

for Thisted

Vildtnævnet, Ministeriet for

offentlige Arbejder, anlægsudvalget vedrørende Hanstholm havn,
Hanstholm kommune, Thisted amtsråd, Thisted amtsvejinspektorat,
direktoratet og statens naturfredningsOverfredningsnævnet

klit-

og landskabskonsulent.

har herefter besluttet at stadfæste fred-

ningsnævnets kendelse med visse ændringer således~
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I.

Det af servitut nr. l omfattede område (vildtreservatet)

fredes i overensste~~else

med kendelsens bestemmelser9 dog med den

ændring i fredningens indhold

1

at fredningsservituttens

l. punktum (kendelsen side 219 sidste afsnit)

9

§ 89 stk. 2;

hvorefter frednings-

nævnet forbeholder sig ret til opsigelse af den mellem landbrugsministeriet og et privat grus- og raloptagningsfirma

eksisterende

kontrakt om grustagning m.V. 9 udgår som ikke stemmende med § 8,
stk. l. l. punktum.
Endvidere skal fredningen ikke være til hinder for9 at der
,på de i forbindelse med kystvejens anlæg udpegede parkeringspladser
imellem kystvejen og havet kan opføres nødvendige bygninger til
toiletter9 kiosk og lign. efter forud indhentet godkendelse af
fredningsnævnet med hensyn til bygningernes placering og udseende.
For fredningen af den i reservatet beliggende privatejede
lod matr. nr. 26 ~, Hansted by og sogn, tiltrædes den af fredningsnævnet fastsatte erstatning på 600 kr.
Den ligeledes i reservatet beliggende privatejede lod,

e

e
e

matr. nr. 2~,

Hanststed by og sogn~ er under mageskifte med staten;

idet ejendommen9

ifølge det for Overfredningsnævnet

oplyste9 mage-

skiftes med en jagtfonden tilhørende parcel af ejendommen matr. nr.

4 ~9

Nørtorp Sædegårds parceller, hvorefter spørgsmålet om frednings-

erstatning for matr. nr. 2 ~9 Hansted by og sogn, bortfalder.
II.

Det af servitut nr. 2 omfattede område vedrørende del af

matr. nr. l b9 Hansted by og sogn9 udgår af fredningen, da det nævnte
areal i sin tid ved ekspropriation
med anvendelse til havneformål

er erhvervet af det offentlige

for øje9 og da der ved forannævnte

overenskomst af 14. maj 1969 er fastsat bestemmelser, hvorved også
fredningsmæssige

interesser i området tilgodeses

nistrationen og anvendelsen af arealet.

i

vedrørende admi-
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Herefter bortfalder de i nævnskendelsen under servitut nr. 2
anførte beste~nelser

(kendelsen side 26 og 27).

Overenskomsten af 14. maj 1969 er sålydende~
"Aftale
mellem ministeriet for offentlige arbejder og ministeriet for kulturelle anliggender vedrørende den fremtidige administration af en
del af den ministeriet for offentlige arbejder tilhørende ejendom
matr. nr. l ~, Hansted by og sogn.
I anledning af den af Danmarks Naturfredningsforening

rejste

fredningssag vedrørende fredning af Hansted reservatet ID.m. bl.a.
f

omfattende en del af det ministeriet

for offentlige arbejder til-

hørende areal; matr. nr. l b, Hansted by/~g sogn~ er der mellem
ministeriet for offentlige arbejder og ministeriet for kulturelle
anliggender indgået følgende aftale om den fremtidige administration
af dette areal.
Arealet er af anlægsmyndigheden

for Hanstholm havn planlagt

at skulle anvendes til havneformål.

e

Indtil en sådan anvendelse kan finde sted, skal arealområdet

e

henligge i sin naturlige tilstand, terrænændringer må ikke foretages,

e

og den eksisterende bevoksning
uændret.

skal i videst muligt omfang bevares

Beplantning af egnsfremmede vækster må ikke foretages, og

selvsåede træer og buske skal kunne fjernes ved fredningsmyndighedernes foranstaltning.
I det omfang den nævnte udnyttelse af området tillader det)
skal offentligheden have fri adgang til fods.
Al jagt på området skal være forbudt.
Ministeriet for offentlige arbejder er forpligtet til at
anvende dette arealområde alene til sådan virksomhed, som har natur-
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lig tilknytning til havnen.

Det er således en selvfølge, at indu-

strivirksomheder~ som ikke har naturlig tilknytning til havnen,
må henvises til at etablere sig på det i henhold til den gældende
dispositionsplan for Hanstholm kommune udlagte industriområde.
Ministeriet for offentlige arbejder forpligter sig endvidere
til ved placeringen af bygninger, pladser, veje m.m. at søge disse
indpasset bedst muligt til den omkringliggende natur.
Når forholdene omkring Hanstholm havn er så vidt fremskredne

I

at det er muligt nøjere at planlægge den fremtidige udnyttelse af
området; vil der for dette af anlægsmyndigheden

i samarbejde med

Hanstholm kommune og efter samråd med ministeriet for kulturelle
l

anliggender blive udarbejdet et forslag til en partiel byplanvedtægt
i overensstemmelse med ovennævnte synspunkter.
For ministeriet for offentlige
arbejder

For ministeriet for
kulturelle anliggender

14-5 1969

14-5. 1969.

Ove Skands.

Viggo Nielsen"

For det af servitut nr. 3 omfattede areal (skræntområdet)

~)

III.

tt

gælder følgende ændringer i forhold til nævnets kendelse.

el

a.

Fredningens omfang.

Overfredningsnævnet har ikke fundet tilstrækkeligt grundlag
for at bibeholde en del af de øst for matr. nr. 2 ~, hvor reservatet
ophører

i

sydligst, lavt beliggende arealer under fredningen, hvorfor

disse arealer udgår af det fredede, idet fredningens sydgrænse trækkes nordligere end bestemt ved fredningsnævnets kendelse.
Endvidere ændres forløbet af den nordlige fredningsgrænse)
idet fredningen udvides med de mellem Fyrvej og den af fredningsnævnet fastlagte grænse beliggende are~ler af matr. nr. 44 f, 42 ~

- 58 og 47 ~' Nørtorp Sædegård, Ræhr sogn, ligesom det mellem Fyrvej og
nordvestsiden

af slugten på matr. nr. 2 ~' sammesteds

beliggende

1

areal medtages under fredningen.
Fredningen af skrænt området omfatter herefter ca. 97 ha.
b.

Fredningens indhold.

l.

De af fredningsnævnet

- jfr. fredningskendelsen

42-43 - fastsatte generelle fredningsbestemmelser

side

for dette område

opretholdes med følgende ændringer~
Ad ~ 2.

Bestemmelsens

l. punktum erstattes med~

"Tilplantning af enhver art udenfor de nu træbevoksede arealer" og
udenfor nuværende haver må ikke finde sted. ,I
Ad § 4.

Til bestemmelsen føjes:

"Master til lokal el-for-

syning kan dog tillades af fredningsnævnet."
2.

De i nævnskendelsen

side 44 anførte særbestemmelser

for enkelte ejendomme bibeholdes; dog for aå vidt angår lb.nr. 3,
Hanstholm kommune, med den lempelse1

at fredningen ikke skal være til

hinder for anlæg af bassiner i slugterne efter fredningsnævnet s for-

e

udgående godkendelse af projektet.

e

bemærkes, at anlæg af den offentlige bivej nr. 26 har fundet sted

•

Med hensyn til SæTh~elb.nr.
1

og at den offentlige bivej nr. 25 ikke henhører under det fredede .
c.

Erstatningernes

størrelse.

Under hensyn til den betydelige afstand mellem de af ejerne
af skrænt området fremsatte erstatningskrav og de erstatningsbeløb
som Overfredningsnævnet
Overfredningsnævnet

1

måtte finde det rimeligt at tilbyde, har

ikke ønsket at afgive erstatningstilbud i sagen,

men overladt taksationskommissionen

at fastsætte erstatningen til

samtlige såvel ankende som ikke-ankende ejere.

Med hensyn til

lb.nr. 3 - Hanstholm kommune - har Overfredningsnævnet

meddelt

- 59 taksationskommissionen,

at det kunne tiltræde fredningsnævnets af-

visning af kommunens krav om erstatning for forringede beskatningsmuligheder som følge af fredningen.
Taksationskommissionen har herefter ved en den 13. august 1970
afholdt taksationsforretning fastsat erstatningerne for skrænt området
således:

Lb.nr.

L

2.

Matr.nr. (helt
eller delvist):
2 i~ Nørtorp
Sæaegård,
Ræhr by
74 smst.

2 ~~ 33 ~ 2 E

Areal
ha.
1.9
1.1

30.1

Lodse jer:

Fru Annie Pless 6/7
Tømmerhandler Mag
nus Sørensen
1/7
Forsvarsministeriet (erstatning
frafaldet)
Hanstholm kommune

Erstatning
kr.
857.00

kr.

143.00
0.00

"

50.000.00

"

0.00

"

17.000.00

"

5.500.00

"

4.100.00

n

2 .9.~ 6 !3.~ 2 !~4 ip

e
e
e

"

4.

og 5 !3. smst.
33 ~, smst.

8.

l ~~ 2 ~~ smst.

9.

l ~ ~ smst.

10.

l

l~ l~? og load,

4.5

13.

6.1

Fru Sara Marie
Sørensen

8.000.00

II

14.

Nørtorpl Sædegard,
Ræhr by
4 a~ 2 c, 2 f, og
5 a~ Nørtorp- Sædegård, Ræhr sogn
3 ~, smst.

1.2

2.000.00

lt

16.

5 oS? smst.

0.8

1.800.00

"

19.

9 ~ og 9 ~~ smst.

8.600.00

"

20.

Fælles grusgrave
umatrikuleret areal
7 b, 9k og 8 d~
Nørtorp Sædegard,
Ræhr sogn.

0.4

Gdr. Kr. Kristensen
Landmand Marthinus
Jensen
Ingeniør Kurt
Westermann
Samtlige lodsejere

0.00

"

1.3

Gdr. Chr. Fogh Jensen

700.00

"

21.

0.5
11.3
l. 9

I/S Thisted Elværk
(erstatning frafaldet)
Gdr. Anders N. Andersen
Cementstøber Kristian Harry Lindhardt og murermester Okkels V.
Lindhardt
Gdr. Henning Peter
Sand

- 60Lb.nr. Matr. nr. (helt
eller delvist):

Areal
ha

Lodsejer:

32.

5 a smst.

3.1

33.

10 ~,

smst.

0.2

34.

33 d, smst.

0.1

36.

72; 44 f, 42 al 10.2
44 a, og 47 ~-;ernst. og 7 b
Ræhr by ~ Ræhr
sogn
46 og 3 by Nør- 0.2
torp Sædegård "
Ræhr sogn.
26 ~, smst.
2.4

Gdr. Thomas Oddershede
Gdr. Niels Iversen Jensen
Gdr. Chr. Jensby
Jensen
Gdr. H,H. Holmgaard Kristensen

Erstatning
kr.

1.400.000 kr.
100.00

ti

100.00

"

18.000.00

"

100.00

"

1.200.00

"

1.5

Gdr. Th. Jensen
Pink
Gdr . Lars Madsen

1.7

Gdr. Wolle Kirk

3.600.00

1

37.
38.

l .El 26 e}
smst.
44.
5 a~ Ræhr by,
Ræhr sogn
Intet m-atr. nr. l b,
lb.nr.Hansted by og
sogn
41.

12.0

Gdr. Chr. Fogh
Jensen

Ministeriet for offentlige arbejder
(erstatning frafaldet)

97.0 ha

e
e

e

Vedrørende erstatningsberegningen
tionskommissionens

800.00

"

0.00

")

124.000.00

kr.

bemærkes, at det af taksa-

kendelse fremgår; at kommissionen,

i lighed med

fredningsnævnet, ved fastsættelsen af erstatningerne har sondret mellem arealer beliggende neden for skrænt overkanten og arealer oven for
denne.
For arealerne neden for skrænt overkant en , herunder selve skrænten, er fastsat 500 kr. pr. ha for den med status-quo-fredningen
forbundne ulempe for den fortsatte hensigtsmæssige
arealerne.

landbrugsdrift af
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For arealerne oven for skrænten er fastsat 1,25 kr. pr. m2
for arealer beliggende vest for den gennem matr. nr. l ~ og 2 ~,
Nørtorp Sædegård, Ræhr sogn, forløbende slugt~ og 0,50 kr. pr. m2 for
arealer øst for denne.

Taksationskommissionen

har herved bl.a. lagt

til grund, at kommunen påragner gennemført bebyggelse vest for ovennævnte slugt, hvorimod ingen bebyggelsesplaner

foreligger for arealer-

ne øst for slugten.
Endvidere er fastsat ca. 300 kr. pr. ha for arealer beliggende
inden for højbyggelinien efter den tidligere naturfredningslovs

§ 2.

Advokat omkostninger.
For så vidt der under sagen er fremsat påstand om tilkendelse
af advokatomkostninger

y

har Overfredningsnævnet

for at yde et omkostningsbeløb

y

alene fundet grundlag

hvis størrelse fastsættes til 400 kr

til advokat Jørgen Landbo, Vestergade

24, 7700

Thisted, for bistand

ydet gårdejer Wolle Kirk (lb.nr. 44), som på grund af ophold i udlandet
i tjenstligt øjemed har været forhindret i selv at varetage sine interesser under sagen.

e

E.jerskifter.

e

Følgende ejerskifter i forhold til nævnskendelsen

e

foreligger

oplyst for Overfredningsnævnet~
Ad lb.nr.

21.

Matr. nr.

7 by

9

.!f,

og 8 Q, Nørtorp

Sædegård,

Ræhr sogn, er af gårdejer Hans Hedegård afhændet til gårdejer Chr. Fogh
Jensen (lb.nr. 37), hvem fredningserstatningen

tilfalder ifølge aftale

mellem parterne.
Ad lb.nr. 44. Matr. nr. 3 b, sammesteds, er af gårdejer Wolle
Kirk overdraget gårdejer Chr. Fogh Jensen (lb.nr. 37), hvem fredningserstatningen tilfalder ifølge aftale mellem parterne.
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Rekapitulation af arealer og erstatninger.
Arealer pålagt servitut nr. l.
Areal ca. ha
3296.10

Erstatning.
0.00 kr.

Matr. nr. 26 a, Hansted by og sogn

2.20

600.00

"

Matr. nr. 2 ~, sammesteds

3.20

0.00

"

97.00

124.000.00
400.00

"

125.000.00

kr.

Vildtreservatet

Arealer pålagt servitut nr. 3.
Skrænt området
Advokatsalær

===============

Et kort nr. 13-101 A i l~ 20000 udvisende grænserne for det
samlede fredede område, ialt ca. 3.398 ha

er vedhæftet nærværende

kendelse.
Endvidere er vedhæftet et kort nr. 13-101 B i l: 4000 udvisende
størstedelen af det af servitut nr. 3 omfattede areal (skræntområdet) ,

4t
tt

4t

der ialt udgør ca. 97 ha.
T h i
Den af fredningsnævnet

b e s t e m m e s~
for den tidligere Thisted amtsråds-

kreds den 15. marts 1969 afsagte kendelse vedrørende fredning af
Hansted-reservatet m.v. stadfæstes med de af det foranstående følgende
ændringer mod ydelse af erstatninger m.v. som anført ialt 125.000 kr. ,
forrentet med 6 10 p.a. fra den 15. marts 1969 til den 30. september
1969 og med 8% p.a. fra den l. oktober 1969 at regne til udbetalingstidspunktet, dog undtaget advokatsalæret 400 kr., som ikke forrentes.

/
/
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;

Erstatningsudgiften

fordeles med 3/4 eller 93.750 kr. på

statskassen og 1/4 eller 31.250 kr. på Viborg amtsfond.
Udbetaling af samtlige beløb

t

bortset fra advokatsalæret

har fundet sted.
Udskriftens rigtighed
bekræftes

Ism.

FREDNINGSNÆVNET>

REG. NR.
M

stJlJ%:/
0-69

1-S/,,\~-u:r Sø
li ,-:t. "U-

~V

UDSKRIFT
af
FORHANDLINGS-

og KENDELSESPROTOKOL
for

·e

Fredningsnævnet

~

for Thisted Amtsrådskreds

Den 15.marts 1969, kl.10 afsagdes på dommerkontoret i Vestervig
i F.S. 45/1961

Fredning af
Hansted-reservatet

II

sålydende
K E N D E L S E

CITERET

FULDT UD I OFN K AF

22/6 1972

m.v.

KORT>

•

05005.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05005.00
Dispensationer i perioden:

31-08-1977 - 04-07-2005

REG. NR. 57JOS-

J1F~W77

U D S K R I F T
af

OVERFREDNINGSNÆVllliTS

Ar 1977, den

KENDELSESPROTOKOL

31. august,

afsagde

overfredningsnævnet

fØlgende
tillægskendelse

i sagen Ofn.

Viborg

2012/69

om fredning

amt - overfredningsnævnets
Fredningen

kendelse

Frøstrup-Hanstholm

af fredningsstyrelsen

bilag l.6.54.01.03,

dateret

for opfØrelsen

med en linieføring

ved skrivelser

1976 og 6. juni 1977, og som angivet

med rødt på vedhæftede

9. december

1976.

Udskriftens

rigtighed

I;~eæ~

af
som

af 8. december

M arte n P alle Hansen.

ic

m.v. i

af 22. juni 1972.

skal ikke være til hinder

et 60 kV ledningsanlæg
godkendt

af Hanstedreservatet

bekræftes.

kort-

~====._---

-~=-

----~~

af
forhandlingsprotokollen

•

2. februar 1987

Den
nordlige

for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

fredningskreds

holdt

møde på ~~

fredningsnævnet

for Viborg amts

dommerkontoret

i Nykøbing Mors.
Mødt var formanden,

dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors,~

~x-~m]f~

Der foretages:
Sag nr.

F 159/1986

Sag vedr. dispensation fra naturfredningslovens § 34 for Naturgas
Midt/Nord I/S til nedgravning af
naturgasledning i fredet område
ved Ræhr (overfredningsnævnets kendelse af 22. juni 1972 om fredning
af Hansted reservatet m.v.).

Der fremlagdes:
l) Skrivelse fra Naturgas Midt/Nord I/S af 17. december 1986,
med bilag.
Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem, Viggo Poulsen, Thisted, og det kommunalvalgte medlem, Karl
Skadhauge, Frøstrup, meddelte fredningsnævnet enstemmigt dispensation i h.t naturfredningslovens
§ 34 fra fredningsbestemmelserne
i fredning af Hansted-reservatet m.v. til en placering af naturgasledningen som ansøgt.

Tilladelsen bor~f81der, sAfrem~ den ikke er udnyttet inden 5 år fra dato.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for 01er1l-edt11gan.,n-e-t,"--A1nlleSade
7. 1256 -lfebellha.n'~2~~-=ifbl.a.
den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myn~
digheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberet~igede.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klage fristen. Er klage iVlBrksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
den opretholdes af overfredningsnevnet.
Sagen sluttet.
Mødet 1wvet.
Knud S. Ltmd.
I

I

'.

Udskriftens ri~ighed bek~ftes.
F:redn1ngsJWVnet for Viborg amts
nordlige :tredningskreds, den
4 FEB. 1987

REG. NR.

•

J

I

Udskrift
af
forhandlingsprotokollen

•

for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds .

29. maj 1987

Den
nordlige

fredningskreds

holdt

fredningsnævnet

møde på XDeJt~~

for Viborg amts

dommerkontoret

i Nykøbing Mors.
Mødt var formanden,

dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors,~

Der foretoges:

F 74/1987

Sag nr.

.
e
'

Sag vedr. dispensation fra naturfredningslovens § 34 (Hansted-reservat-fredningen) for landinspektør Klaus Gjærup, Thisted, til udstykning af matr. nr. 2 a Nørtorp
by, Ræhr.

Der fremlagdes:
l) Skrivelse af 25. maj 1987 fra landinspektør Klaus Gjærup,
Thisted, med bilag •
Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem, Viggo Poulsen, Thisted, og det kommunalvalgte medlem, Karl
Skadhauge, Frøstrup, meddelte fredningsnævnet dispensation fra naturfredningslovens § 34 til den ansøgte udstykning.

Miljøministeriet
Skov-og Naturstyrel~o/

~.nr.F. f~JjtJ-;/tJ

JifI.

•
I

Tilladelsen bortfalder, slfremt den ikke er udnyttet inden 5 Ir tra dato.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
tor Overtreclningsnnnet. _aliesade 7. 1256 K.beDhavn K, af bl.a.
den, der har begaret frednlngsnevnets atgørelse, og forskellige myn
dlgheder.
Klagetristen er 4 uger tra den dag, a~gørelsen er meddelt
den plgeldende klageberettigede.
En tilladelse kan ikke udnyttes tør udløbet af klagefristen. Er klage iV1Brksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
den opretholdes d overtredningsnevnet.
Sagen slutteJ:.
Medet ~et.
Knud S. Lund.

Udskrittens rigtighed bek~tes.
FJ'ledningan.vnet tor Viborg amts
nordlige tredningskreds, den 2 JUN: 1987
r

f;

,

Udsk.rift
af
forhandlingsprotokollen
for fredningsnævnet
for Viborg amt.

Den

13. april 1994 holdt fredningsnævnet

nedennævnte
Mødt

var

på

ejendom.
formanden,

merne,
amtsrådsvalgt
kommunalvalgte
medlem
..

for Viborg amt møde

dommer Knud S. Lund, Thisted,
medlem Aage Koch-Jensen,
Ole Iversen, Hanstholm.

og

Tindbæk,

medlemag

det

Der foretages:
Sag nr. VaF 7/94
Ansøgning

om

tilladelse

til etablering

af øvelse s- og sprængningsområde
på et areal af matr. nr. la Hansted by, Hansted, omfattet
af O.F.N.K. af 22. juni 1972 om fredning af H.ansted reservatet m.v.

Der fremlagdes:
1. Skrivelse
kontoret,

af 23. marts 1994 fra Viborg
vedrørende

etablering

amt, Naturforvaltnings-

af øvelses-

og sprængningsområde

i Hanstedreservatet.
Skrivelsen

er bilagt:

A. Skrivelse
ministeriet.
B.

Skrivelse

af 1. juni 1993 fra Ammunitionsarsenalet

af 24. august

1993 fra samme til Thy

til Trafik-

Statsskovdi-

strikt.

c.

Skrivelse

af 20. oktober

1993 fra Thy Statsskovdistrikt

til

tt

Beredskabscenter

Nordjylland.

D. Skrivelse
nalet.

af 20. oktober

1993 fra samme til Ammunitions~rse-

E.

af 24. februar

1994 fra Hanstholm

Skrivelse

kommune

til Ammu-

nitionsarsenalet.
For Viborg
For

•

Thy

amtskommune

mødte Annemette

Statsskovdistrikt

vildtkonsulent
ningspladsen .

Anton

mødte

Linnet,

Andersen.

klitplantør

der redegjorde

Ib Nord Nielsen
for ønsket

Der foretoges
besigtigelse
hvorunder konstateredes,
ningsområdet er placeret i Hanstedreservatet
på matr.
sted by, Hansted,

umiddelbart

og

om spræng-

at sprængnr. la Han-

op ad Kystvejen.

Fredningsnævnet
bemærkede herefter, at Hanstedreservatet
er frede~ væsentligst begrundet i ønsket om at skabe et stort reservat
som fristed
for det naturlige dyre- og planteliv.
Først efter
nogen
diskussion
servatet.
Med
•

denne

blev det tilladt

baggrund

besluttede

at føre Kystvejen

fredningsnævnet

gennem

herefter

re-

enstem-

migt
og u,anset at sprængningspladsen
alene skal anvendes få gange om året at nægte tilladelse til etablering
af sprængningsplads i reservatet.
Afgørelsen
kan efter naturbeskyttelseslovens
kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet
af blandt andet den, der har begæret
fredningsnævnets
Klage indgives

afgørelse,
skriftligt

gade 6, 7900 Nykøbing

og forskellige

til Fredningsnævnet

Mors,

gen til Naturklagenævnet.

myndigheder.

der sørger

for Viborg'amt,

for videresendelse

Ny-

af kla-

tt

~

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

er meddelt

den på-

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

-

Sagen

sluttet.

Mødet

hævet.

._._----" ._-~

I

_"0

•• __

0_

•

Er
op-

_

Knud S. Lund,
formand.

1 1 MAJ 1994

&:-tM~t1
;
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.--00
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SKov-og Naturstyrelsen

•
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Udskrift

.......

\-'

{l,"i'~;~
,..;,.J

l

af
forhandlingsprotokollen
for fredningsnævnet
for Viborg amt.

Den 16. september 1994 holdt fredningsnævnet
på nedennævnte ejendom.

for Viborg

amt møde

Mødt
var formanden,
dommer Knud S. Lund, Thisted,
og
merne,
amtsrådsvalgte
medlem Aage Koch-Jensen, Tindbæk,
kommunal valgte medlem Ole Jensen, Hanstholm.
..

~iI.

medlemog det

Der foretoges:
Sag nr. VaF 14/94 jf. VaF 7/94
Ansøgning
om tilladelse til etablering af øvelsesog sprængningsområde
på et areal af matr. nr. la Hansted by, Hansted, omfattet
af O.F.N.K. af 22. juni 1972 om fredning af Hansted
reservatet m.v.
Der fremlagdes:
Skrivelse
bilag.

af 14. juni 1994 fra Forsvarets

Skrivelse
af 13. september
Viborg amt.
Sagens

dokumenter

Bygningstjeneste,

1994 fra Dansk Ornitologisk

med

Forening,

fra VaF 7/94 var tilstede.

For Viborg amtskommune

mødte Annemette

For Hanstholm
kommune,
Teknisk
inspektør Kurt Westermann.

Andersen.

forvaltning,

mødte

bygnings-

j

For Thy Statsskovdistrikt
mødte skovrider P. Skarregaard,
konsulent Anton Linnet og klitplantør Ib Nord Nielsen.'
For Dansk Ornitologisk
Forening,
fredningsforening,
lokalkomiteen
mødte

Viborg amt, og Danmarks
Naturfor Thisted-Hanstholm
kommune,

Jan Durinck.

For Forsvarets
ansen.

Bygningstjeneste

For Ammunitionsarsenalet
For Søværnet

•

vildt-

mødte

mødte

mødte overassistent

seniorsergent

A.M. Christi-

T. Andersen.

Finn Nielsen .
genoptaget,

i-

det ansøgerne, der ikke gav møde i sagen den 13. april 1994
der en besigtigelse,
ønsker af forklare sig overfor nævnet.

un-

Formanden

bemærkede,

at sagen VaF 7/94 er blevet

Der foretoges
besigtigelse
hvorunder konstateredes,
ningsområdet
er placeret i Hanstedreservatet
på matr.
sted by, Hansted, umiddelbart
op ad Kystvejen.

at sprængnr. la Han-

Finn
Nielsen og T. Andersen redegjorde for baggrunden for ønsket
om sprængningspladsen,
herunder at fiskerne til Hanstholm
havn
indbringer en del gamle sprængstoffer,
som skal uskadeliggøres.
Jan Durinck udtalte, at både Dansk Ornitologisk
Forening og Danmarks Naturfredningsforening,
lokalkomiteen,
er imod det ansøgte.
De ønskede
aktiviteter i området vil skræmme fuglene.
Det vil
også stride mod EU-regulativer
for reservatet.
Kurt Westermann
udtalte, at kommunen kan anbefale det ansøgte.
Fuglene
vil blive skræmte selvom sprængningerne
flyttes 1000 m
væk og uden for reservatet.
T. Andersen oplyste, at erfaringerne
for sprængningsog øvelse sområder er, at vildtet, herunder fugle, ikke skræmmes.

j
Skovrider

P. Skarregaard

anførte,

at spørgsmålet

om

beskyttelse

af dyr og fugle i reservatet er fredningsnævnet
uvedkommende,
som ikke anført i fredningsservitutten.
Disse forhold
reguleres
alene- af reservatbestemmelserne,
som lokalt administreres
af Thy
Statsskovdistrikt.
Fredningsnævnet
bemærkede herefter, at Hanstedreservatet
er fredet væsentligst begrundet i ønsket om at skabe et stort reservat
som fristed
for det naturlige dyre- og planteliv.
Først
efter
nogen
diskussion
blev det tilladt at føre Kystvejen gennem
reservatet.
Med denne
baggrund besluttede fredningsnævnet
herefter
enstemmigt, og uanset at sprængningspladsen
alene skal anvendes få gange om året, at nægte tilladelse til etablering af sprængningsplads
i reservatet. Der sammenholdes herved med servitutbestemmeIsens punkt 1, 2, 4, 6 og 7.
Afgørelsen
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, Nygade 6, 7900 Nykøbing Mors, der sørger for videresendeIse
af klagen til Naturklagenævnet.
Klagefristen
er 4 uger fra den dag, afgørelsen
gældende klageberettigede.

er meddelt

den på-

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

Sagen
Mødet

j

..

..,

/6

sluttet.
hævet.

Knud S. Lund,
formand.
Udskriftens rigtighed bekræftes .
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Naturstyrelsen
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Den 25. marts 1998 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.
Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.
Der foretoges:
Sag nr. VaF

11/98

Ansøgning om tilladelse til genopretning af landbrug på matr. nr. 2 a Nørtorp, Ræhr.
Der fremlagdes:
l. Skrivelse af 24. februar 1998 fra landinspektør Klaus Gjærup, med bilag.
2. Skrivelse af 8. april 1998 fra Danmarks Naturfredningsforening.
Sagen har telefonisk været drøftet med det amtsrådsvalgte medlem Harry HjaItelin, Thisted, og det
kommunalvalgte medlem Per Skovmose, Hanstholm, hvorefter fredningsnævnet meddelte tilladelse
til den ansøgte arealoverførsel således, at 2 a genoprettes som en landbrugsejendom.
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 Fredningsn~vnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger
for videresendeise af klagen til Natl-Jrkl~genævnet.
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.
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Udskrift
af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 9. november 1998 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.
Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.
Der foretoges:
Sag nr. VaF 48/98
Anmodning om fredningsnævnets
ved Ræhr.

stillingtagen

til planlagt anlæg ved fredet skræntområde

Der fremlagdes:
1. Skrivelse af 17. september 1998 fra Skov- og Naturstyrelsen, Thy Statsskovdistrikt, med bilag.
2. Bilagsmateriale modtaget 22. september 1998 fra rådgivende ingeniørfirma Aage Jensen og Ernst
Hansen, Thisted.
Det fremgår af materialet, at der alene er tale om placering af en faskine inden for det fredede
område, samt at jordoverfladen over faskinen retableres.
Herefter godkender formanden i medfør af forretningsordenens

§ 9, stk. 4 etableringen af faskinen.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnet s afgørelse, og forskellige myndigheder.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade -30, 7700 Thisted, der sørger
for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.
En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.
Sagen sluttet~
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Udskrift
af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 19. april 1999 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.
Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.
Der foretoges:
Sag nr. VaF 12/99

Ansøgning om tilladelse til opsætning -af ny toiletbygning på matr. nr. 1 a Hansted by,
Hansted, omfattet af fredningen for Hansted Reservatet.
Der fremlagdes:
1. Skrivelse fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.
Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin, Thisted, og det
kommunalvalgte medlem Per Skovmose, Hanstholm, meddelte fredningsnævnet tilladelse til
opsætning af toiletbygning 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 til Fredningsnævnet for Viborg amt,
sørger for videreseI!delse af klagen til Naturklagenævnet.

Skovgade 30, 7700 Thisted, der

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.
Mødet hævet.

W,
formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den
1 9 APR. 1999
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Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 18. juni 2001 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.
Mødt var fonnanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.
Der foretoges:
Sag nr. VaF 17/2001

Ansøgning om tilladelse til opsætning af nummereringsskilte til forbedring
sikkerheden langs stranden e i Sydthy, Thisted, Hanstholm og Møldrup kommuner.

af bade-

Der fremlagdes:
l. Brev af 16. maj 200 l fra Midt-Nord Turisme, med bilag.
De omhandlede skilte placeres over hele landet i ensartet udformning af hensyn til badesikkerheden.
Med baggrund i ski1tenes udfonnning og begrænsede størrelse godkendte fonnanden i medfør af
forretningsordenens § 9, stk. 4 placeringen af skiltene inden for de fredede områder i klitfoden.
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 Naturk1agenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt,
sørger for videresendeIse af klagen til N aturklagenævnet.

Skovgade 30, 7700 Thisted, der

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.
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Udskrift
af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 4. juli 20005 holdt Fredningsnævnet

for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.
Der foretoges:
Sag nr. VaF 26/2005

e

Ansøgning om tilladelse til anlæg af kunstgrave til regulering af rævebestandene
Hede, Ålvang Hede, Vangså Hede og Hanstholm Reservatet.
.

på Lyngby

Der fremlagdes:
1. Brev af8.6.2005

fra Thy Statsskovdistrikt.

I henhold til forretningsordenens § 9, stk. 4, besluttede formanden at godkende anlæg af kunstgravene inden for de fredede områder.
Såfremt brugen afrævegravene

ophører, skal der ske retablering.

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
andet den, der har begæret Fredningsnævnets
-

kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet
afgørelse, og forskellige myndigheder.

af blandt

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 Naturk1agenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet afklagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturk1agenævnct.
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Rentemestervej 8
2400 København NV
Telefon: 72 54 10 00
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www.nmkn.dk

12. maj 2015  J.nr.: NMK-522-00242  Ref.: MEH-NMKN

AFGØRELSE
i sag om etablering af udsigtspunkter i Thisted Kommune
Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 1
Natur- og Miljøklagenævnet ændrer Fredningsnævnet for Nordjylland, Nordlige dels afgørelse af 24.
september 2014 om dispensation til etablering af 14 udsigtspunkter mv. på matr.nr. 1p og 5e Nors
By, Nors, i Hanstholm Vildtreservat og Tved Klitplantage i Thisted Kommune, til et afslag for så vidt
angår 2 af udsigtspunkterne (B og D).
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet 2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen
skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.
Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. § 5, stk. 1, i lov om Natur - og Miljøklagenævnet.

1

Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 om naturbeskyttelse

2

Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer

Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet
Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening Thy.
Foreningens klage vedrører alene etablering af to af udsigtspunkterne (B og D), der ligger i Hans tholm Vildtreservat.
Foreningen henviser til, at området, hvor de to påklagede udsigtspunkter skal placeres er et ganske
åbent, hidtil uberørt og enestående, naturskønt landskab mellem Isbjergs top og Nors Sø. Foreni ngen ønsker at bevare oplevelsen af fuldkommen uberørt natur ud over rese rvatet og Nors Sø.
Sagens oplysninger
Fredningsnævnet for Nordjylland, Nordlige del, har ved afgørelse af 24. september 2014 meddelt
dispensation til et samlet projekt bestående af etablering af 14 udsigtspunkter (A -J), renovering af
eksisterende parkeringsplads, retablering af bronzealderhøj og ændring af stiforløb i forbindelse
hermed.
De i projektet omhandlede arealer, der er ejet af Naturstyrelsen, er beliggende nord for Thisted i
henholdsvis Hanstholm Vildtreservat og Tved Klitplantage, der udgør de n allernordligste del af Nationalpark Thy.
Den vestlige del af projektområdet, der omfatter den del af projektet, der er påklaget og som således bl.a. vedrører etablering af udsigtspunkterne B og D, er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 22. juni 1972 om fredning af Hanstedreservatet. Den østlige del af projektområdet, der
omfatter den del af projektet, der vedrører etablering af udsigtspunkterne E -J samt renovering af
eksisterende parkeringsplads, er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 1. september 1980
om fredning af Nors Sø. Denne del af projektet er ikke påklaget.
I henhold til fredningskendelsen om fredning af Hanstedreservatet er området fredet af hensyn til de
landskabelige værdier i det store klitlandskab samt de naturhistoriske og naturvidenskabelige værdier. Fredningen blev gennemført med henblik på at sikre Hanstedreservatet mod indgreb i naturti lstanden, idet det blev vurderet, at udpegningen til vildtreservat ikke ydede området tilstrækkelig
beskyttelse. I forbindelse med etableringen af reservatet foretog staten omfattende arealerhverve lser.
Det fremgår bl.a. af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal henligge i deres nuværende naturl ige tilstand, således at ingen del heraf må opdyrkes, beplantes, afvandes eller på anden måde ændres. Afgravning, opfyldning og henkastning af affald må ikke finde sted. Den eksisterende bevok sning skal bevares uændret, og der må ikke foretages nyplantning af træer eller buske af nogen art,
heller ikke i form af hegn eller læplantninger.
Endvidere er området beliggende i Natura 2000-område nr. 25 – Hanstholm Reservatet, Nors Sø og
Vandet Sø.
Herudover er en del af arealet omfattet af bekendtgørelse om Hanstholm Vildtreservat af 2. februar
1995. Der er i bekendtgørelsen fastsat regler for jagt og færdsel i reservatet, og Naturstyrelsen er
myndighed på området.
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Endelig er den vestlige del af projektområdet udpeget som hede beskyttet efter naturbeskyttelsesl ovens § 3.
Ansøgningen
Naturstyrelsen har ansøgt om tilladelse til et samlet projekt om opgradering af faciliteter for besøgende i Hanstholm Vildreservat. Naturstyrelsen er bygherre, og Thisted Kommune og Nationalpark
Thy er partnere i projektet. Projektet er tænkt som en del af oplevelsesmulighederne i Nationalpark
Thy, hvor bl.a. ”Turen til Isbjerget” skal indgå som en attraktion. Projektet finansieres af RealDania.
Projektet er også en del af kampagnen ”Stedet tæller – Steder i landskabet” som gennemføres i et
samarbejde mellem Naturstyrelsen og RealDania, hvor der er udvalgt 10 særlige steder i Danmarks
yderområder, hvor kampagnen skal være med til at udvikle og udnytte stedbundne potentialer, der
kan bidrage til at styrke livskvaliteten i disse områder.
Det anføres, at antallet af besøgende på ”Isbjerget” siden indvielsen af nationalpark Thy er steget
markant, og at der er behov for at udvikle et samlet greb for tilgængeliggørelse og formidling på
stedet. Samtidig er der behov for at sætte rammerne for de besøgendes færdsel i den sårbare,
fredede natur. Med en nænsom opgradering af ankomstfaciliteterne samt etablering af flere udsigt spunkter skabes en oplevelse af høj kvalitet samtidig med, at de øgede besøgsstrømme guides ad
ruter, der ikke er til skade for det særlige sted.
Projektet tager sit udgangspunkt ved den eksistere nde parkeringsplads ved Nors Sø, hvor de nuværende publikumsfaciliteter opgraderes således, at arealets afgrænsning markeres mere præcist, der
tilføres yderligere grusbelægning, der plantes nye træer og buske ved toiletbygning, der etableres en
skærmvæg med informationstavle, og der etableres forhold til ophold og picnic.
Endvidere ønskes etableret 14 udsigtspunkter i det væsentligste på det eksisterende stiforløb på
”Isbjerget” samt ved parkeringspladsen. Til formålet er designet et podie i tre forskellige højder med
1, 2 og 3 trin, der fungerer på flere måder både som udsigtsplatform, bænk og markør. Inspirationen
er fundet i bronzealderhøjen, der ligger på toppen af ”Isbjerget”. Podierne er i aluminium med ru
overflade med en vejrbestandig legering, der i sin matte grå nuance indpasser sig i hedelandskabet.
Det lille element er 168 cm langt og 40 cm højt, det mellemste er 285 cm langt og 77 cm højt, og
det største er 406 cm langt og 112 cm højt. Det er funktionelt bestemt, hvilken størrelse podie, der
vælges det enkelte sted. Podierne danner en figur, der er god at sidde på, god at stå på og som
fungerer som signal i et stiforløb, der ellers er vanskeligt at afmærke på traditionel vis i et træløst
terræn. Podierne er ovale, da stedets vindforhold påvirker den traditionelle og perfekte cirkelform,
og de kommer alle til at ligge i samme øst-vestlige retning svarende til stedets dominerende vindretning for at skabe helhed og sammenhæng i forløbets og stedets udtryk. De placeres på stiforløbets
markante steder – der hvor man typisk stopper op, fordi landskabet skifter karakter, eller hvor det er
godt at gøre ophold, fordi der er godt overblik. Podierne giver mulighed for forlængelse af opholdet
og tid til fordybelse. Stiforløbet starter og slutter ved parkerings pladsen, hvor der opsættes en introduktion til forløbet.
Det er vedrørende terrænregulering oplyst, at der i forbindelse med placeringen af podierne i det
åbne land bliver afskrællet 13,8 m 2 tørv (naturtype 2140 Klithede), men at såfremt dette tørv afgr aves på en så skånsom måde som muligt og placeres på arealer, hvor der på nuværende tidspunkt
ikke er etableret denne naturtype, vil projektet dermed ikke medføre nettotab af naturtypen. Ved to
af podierne i skoven, som skal erstatte en nuværende udsigtspla tform, terrænreguleres ved at fjerne
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en række træstubbe og ved opfyldning af fordybninger omkring dem. Der ses ikke at være registreret naturtyper fra udpegningsgrundlaget på den del af stiforløbet, der går gennem skoven.
Omkring podierne fjernes et areal, der er ca. 5 cm større end podiet, og under dets kant reguleres
med grus. Terrænet rundt om podierne forbliver i øvrigt urørt, og der nivelleres ikke. Podierne fas tgøres til 4-6 punktfundamenter (ø40 cm beton). Det er beregnet, at podierne optager et sam let areal
på 50 m 2, henholdsvis 13,8 m 2 i det åbne land, 29,5 m 2 i skov og 6,7 m 2 på græs ved parkeringsplads.
I forbindelse med projektet fældes, beskæres og åbnes udvalgte mindre områder i plantagen, der
herefter tegner terrænet og skaber kontakt og sammenhæng i landskabsformationerne. Man kan se,
hvor man skal hen, hvor man kommer fra – og man fornemmer det store isbjerg som en samlet stor
klump, hvor bronzealderhøjen ligger synligt i miles omkreds til alle sider. Der skal ikke her foretages
terrænændringer.
Endelig ønskes stiforløbet ved bronzealderhøjen ændret, således at det nuværende stiforløb henover
højen sløjfes og i stedet føres vest om højen for at regulere det tiltagende slid, der er på højen,
ligesom selve højen ønskes renoveret.
Fredningsnævnets besigtigelse
Fredningsnævnet har den 23. april 2014 afholdt besigtigelse af området med deltagelse af Naturst yrelsen, Arkitektfirmaet Rørbæk & Møller Arkitekter, Thisted Kommune, Danmarks Naturfredningsfo rening og Thisted Museum.
Naturstyrelsens tekniske bistand til fredningsnævnet

Vurdering af Natura 2000-området
Det ansøgte projekt vil efter Naturstyrelsen vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Det er endvidere styrelsens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre
planer eller projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt såfremt tørven, der skrælles af,
genbruges. Det ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der
indgår i udpegningsgrundlaget.
Styrelsen har anført, at det kan overvejes at stille vilkår om, at tørven, der afgraves under de podier,
der skal placeres i vildtreservatet, benyttes til at lukke stien, der går o p mod toppen af gravhøjen i
enderne.

Bekendtgørelse om Hanstholm Vildtreservat
Naturstyrelsen har oplyst, at når særlige forhold taler for det, kan styrelsen i medfør af reservatb ekendtgørelsen meddele dispensation til bl.a. bestemmelser om ophold og færd sel.
Efter fredningsnævnets behandling af sagen, vil der, forudsat fredningsnævnets tilladelse til proje ktet, blive ansøgt om dispensation fra reservatbekendtgørelsen til dels det ændrede stiforløb ved
bronzealderhøjen, dels placering af et sydligt placeret podie vest for stien (D) og det korte, tilhørende stiforløb til denne.
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Tidligere dispensationer
Ifølge Naturstyrelsen er der indenfor fredningen af Hanstedreservatet ikke tidligere givet dispensat ioner til nogen form for anlæg i det fredede område, bortset fra en dispensation til en cykelsti, der
blev anlagt i eksisterende vejtracé.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredningsnævnet har efter en samlet vurdering meddelt dispensation til hele projektet, herunder alle
de ansøgte 14 udsigtspunkter/podier.
Fredningsnævnet bemærker, at Danmarks Naturfredningsforening Thy under henvisning til den
uberørte natur har anbefalet, at der ikke opstilles podier ved punkterne B og D, men at fredning snævnet har vurderet, at det af hensyn til helheden og sammenhængen i proj ektet er forsvarligt at
meddele dispensation til alle podierne.
Nævnet finder ikke, at en imødekommelse af det ansøgte strider imod fredningens formål og lægger
til grund, at det ansøgte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter e ller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.
Fredningsnævnet har navnlig lagt vægt på, at der er tale om relativt beskedne indgreb, hvor der
med det korrigerede stiforløb ikke vil være behov for terrænindgreb i arealerne omfattet a f Hanstedreservatet, ligesom nævnet også har taget afgørende hensyn til baggrunden og formålet med proje ktet. Projektet findes, efter fredningsnævnets vurdering, at kunne bidrage til, at den forøgede publ ikumstilstrømning ikke vil skade den sårbare natur, og at hele projektet vil understøtte muligheden
for at opleve den enestående natur.
Endelig har fredningsnævnet ikke indvendinger imod en renovering af bronzealderhøjen og den
nærmere udførelsesmåde overlades til Kulturstyrelsens bestemmelse efter ansøgn ing fra Naturstyrelsen.
Der stilles vilkår om, at den tørv, der afgraves under de podier, som skal placeres i vildtreservatet,
benyttes til at lukke stien, der går op mod toppen af gravhøjen i begge ender. Hvis der derudover
skal tilføres tørv til renovering af gravhøjen, må det sikres, at dette ikke medfører reduktion i hab itatnaturtyper. Arealet, hvorfra den eventuelt supplerende tørv (ikke næringsberiget tørv eller mul djord) tages, kan ligge udenfor Natura 2000-området.
Klagen
Danmarks Naturfredningsforening Thy finder, at der er tale om et landskabsparti og en udsigt, der er
meget æstetisk tiltalende og henviser til, at Naturstyrelsen derfor også har brugt motivet både som
blikfang for og som forside på styrelsens folder om Nationalpark Thy.
Området, hvor de to podier (B og D) tillades opstillet er både omfattet af fredningen og Natura 2000 område. Hertil kommer, at offentlighedens færdsel ved Isbjerg i fuglenes yngletid i virkeligheden,
efter foreningens opfattelse, kun er mulig via en undtagelsesbestemmelse (§ 4, stk. 4, litra 1) i
bekendtgørelsen for Vildtreservat Hanstholm. Herudover anføres det, at lokaliteten som naturtype
(klithede) er omfattet af reglerne i naturbeskyttelseslovens § 3. Endelig er de to podier i den aktuelle
plan for Nationalpark Thy placeret i planens zone 1, hvor naturværdierne og beskyttelsen har højeste
prioritet i relation til friluftsliv og anlæg.
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Foreningen henviser til, at podierne i Tved Klitplantage, som foreningen accepterer, i modsætning
hertil er placeret i eller meget tæt på planens zone 3, som er aktivitetszone, hvor naturen er mindre
sårbar over for forstyrrelser og anlæg. Foreningen tilføjer i den forbindelse, at når det af foreningen
accepteres at opstille podie A i det åbne landskab og nationalparkzone ns zone 1, skyldes det, at
foreningen finder, at netop dette podie placeres på et eksisterende og relativt bastant betonanlæg
(bunker) fra 2. verdenskrig.
Endvidere anføres det, at foreningen har modtaget nogle personlige synpunkter fra kunstneren
Erland Knudssøn Madsen, medlem af Akademirådets Landskabsudvalg, som, efter foreningens opfa ttelse, er relevante for sagen:
”Da jeg kom hertil, var reservatet næsten lige blevet samlet ved bl.a. en stor indsats af overklitfoged Ra smussen, som førte til, at de forskellige ejendomme, der lå ude i arealet, blev opkøbt og derefter nedlagt.
Den store øde klithede mellem havet og plantagen var en realitet. Et sted uden tilsyneladende menneskelig
aktivitet, og det er det, som gør stedet til noget helt særligt. Det er det, der får folk til at komme derude på
kanten mellem reservatet og plantagen for at se og indtage fornemmelsen af rigtig natur. Det er simpelt hen
betagende at opleve dette sted uanset tidspunktet på døgnet eller året. Dette fravær af menneskelig aktiv itet bør ikke sættes over styr med nogle nok så velmente ”podier” eller ”fremmedlegemer” placeret på ruten
med passende mellemrum. Jeg mener, at forslaget tangerer det, der populært kaldes tivolisering.”

Endvidere henviser foreningen til, at kunstneren og forfatteren Achton Friis i 1930 gav en berømt
beskrivelse af landskabet i nærheden af Isbjerg i pragtværket ”De Jyders Land”:
”Når jeg nu, efter min lange jyske rejse er til ende, tænker tilbage på den og genoplever indtryk af de lan dskaber, jeg har set, da vil mindet om det, jeg her haf for øje, bestandigt være et af de uforglemmeligste.
Erindringen om dette steds skønhed, dets storslåethed og mærkelige vemodige stemning, vil aldrig kunne
udviskes. Dette er det nordligste Jylland i dets mærkeligste og mes t betagende skikkelse; her findes endnu i
denne fuldkommen uberørte natur alt, hvad det kan stemme sindet til andagt”.

Det er foreningens vurdering, at de diskrete og lave markeringspæle i Naturstyrelsens allerede ve lfungerende skilteprogram på en mere harmonisk og velkendt måde kan yde den fornødne vejledning
for publikum i den åbent placerede del af stiforløbet på statens egne arealer mellem Isbjerg og Nors
Sø.
Endelig ser foreningen også denne sag i et principielt perspektiv, idet foreningen finder, a t der ved
en eventuel accept af de to podier i et visuelt følsomt og stærkt beskyttet landskab som ved Isbjerg
introduceres en stigende risiko for, at tilsvarende kunstige anlæg og ”landart” vil brede sig i danske,
fredede områder.
Natur- og Miljøklagenævnets besigtigelse
Natur- og Miljøklagenævnet har den 22. april 2015 besigtiget området og afholdt møde med sagens
parter.
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Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse
I sagens behandling har deltaget 10 af Natur- og Miljøklagenævnets medlemmer: Line Theil Elikofer
(formand), Ole Pilgaard Andersen, Pelle Andersen-Harild, Jeppe Vejlby Brogård, Torben Hansen,
Henrik Høegh, Marianne Højgaard Pedersen, Peter Thyssen, Jens Vibjerg og Henrik Waaben.
Danmarks Naturfredningsforening Thy har alene klaget over den del af fredningsnævnets afgørelse,
der vedrører dispensation fra fredningen af Hanstedreservatet til udsigtspunkterne B og D, hvorfor
Natur- og Miljøklagenævnet alene realitetsbehandler denne del af sagen.
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en
fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Der kan kun meddeles dispensation
fra en fredning i eller uden for et internationalt beskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer
forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser for arter, som området
er udpeget for, jf. stk. 2. Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og hel eller
delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af
fredninger.
Fredningsnævnet har meddelt dispensation til det samlede projekt, herunder samtlige 14 podier.
Fredningsnævnet finder ikke, at det ansøgte strider mod fredningens formål og har navnlig lagt vægt
på, at der er tale om relativt beskedne indgreb, hvor der med det korrigerede stiforløb ikke vil være
behov for terrænindgreb i arealerne omfattet af Hansted fredningen, ligesom nævnet også har taget
afgørende hensyn til baggrunden og formålet med projektet. Projektet findes, efter fredningsnæ vnets vurdering, at kunne bidrage til, at den forøgede publikumstilstrømning ikke vil skade den sårb are natur, og at hele projektet vil understøtte muligheden for at opl eve den enestående natur. Endelig
lægger fredningsnævnet til grund, at Naturstyrelsen har vurderet, at projektet ikke vil skade Natura
2000-området.
Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte Naturstyrelsens vurdering og
finder det tilstrækkeligt godtgjort, at der ikke er tale om en påvirkning i strid med habitatreglerne.
Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, er dermed i denne sag, efter sekretariatets opfattelse, ikke til
hinder for en dispensation fra fredningens bestemmelser.
Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke, at det forhold, at de påklagede udsigtspunkter B og D er en
del af et samlet stiforløb/projekt i sig selv kan begrunde en dispensation. Nævnet har vurderet punkterne hver for sig.
For så vidt angår udsigtspunkt B finder 5 af nævnets medlemmer (Line Theil Elikofer (formand), Ole
Pilgaard Andersen, Pelle Andersen-Harild, Torben Hansen og Henrik Waaben), at fredningsnævnets
dispensation skal ændres til et afslag. Medlemmerne finder, at udsigtspunktet vil virke dominerende i
landskabet i strid med de fredningsmæssige interesser, og at naturoplevelsen det pågældende sted
må ske med udgangspunkt i de eksisterende natur- og terrænforhold og på naturens præmisser.
5 af nævnets medlemmer (Jeppe Brogård, Henrik Høegh, Marianne Højgaard Pedersen, Peter Thy ssen og Jens Vibjerg) finder, at fredningsnævnets dispensation til udsigtspunkt B kan stadfæstes.
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Det følger af § 10 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, at nævnets afgørelser træffes ved stemmeflerhed, og at formandens eller dennes stedfortræders stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.
I overensstemmelse hermed ændrer Natur- og Miljøklagenævnet med formandens stemme som
udslagsgivende hermed fredningsnævnets afgørelse af 24. september 2014 om dispensation til
etablering af udsigtspunkt B til et afslag.
For så vidt angår udsigtspunkt D finder et flertal på 6 af nævnets medlemmer (Line Theil Elikofer
(formand), Ole Pilgaard Andersen, Pelle Andersen-Harild, Torben Hansen, Peter Thyssen og Henrik
Waaben), at fredningsnævnets dispensation skal ændres til et afslag. Medlemmerne finder, at udsigtspunktet vil virke dominerende i landskabet i strid med de fredningsmæssige interesser, og at
naturoplevelsen det pågældende sted må ske med udgangspunkt i de eksisterende natur- og terrænforhold og på naturens præmisser.
Et mindretal på 4 medlemmer (Jeppe Brogård, Henrik Høegh, Marianne Højgaard Pedersen og Jens
Vibjerg) finder, at fredningsnævnets dispensation til udsigtspunkt D kan stadfæstes.
I overensstemmelse med flertallet ændrer Natur- og Miljøklagenævnet hermed fredningsnævnets
afgørelse af 24. september 2014 om dispensation til etablering af udsigtspunkt D til et afslag.

På Natur- og Miljøklagenævnets vegne

Mette Hemmingsen

Afgørelsen er sendt pr. e-mail til:
 Fredningsnævnet for Nordjylland, FS 10/2014, nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
 Thisted Kommune, Att.: Ole Olesen og Dorthea Albrechtsen, thistedkommune@thisted.dk, teknisk@thisted.dk
 Rørbæk & Møller Arkitekter: rm@r-m.dk
 Naturstyrelsen, Sagsnr.: NST-4112-02283 og NST-814-00386: nst@nst.dk, mesim@nst.dk,
dsv@nst.dk
 Danmarks Naturfredningsforening Thy, ib.nord.nielsen@gmail.com, dn@dn.dk

8

Fredningsnævnet for Nordjylland
Nordlige del, Badehusvej 17,
9000 Aalborg
Telefon 99 68 84 61 / 99 68 85 68
Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Aalborg den 26. juli 2015
Thisted Kommune

FN-NJN 36/2015 - Ansøgning om nedtagning af elmaster indenfor fredningen af Hansted Reservatet m.v. i Thisted.
_____________________________________________________________

Ved mail af 2. juli 2015 har Thisted Kommune for Thy Mors Energi ansøgt
fredningsnævnet om tilladelse til nedtagning af elmaster. Der er tale om en
genfremsættelse af en ansøgning af 5. november 2013 fra Thy Mors Energi.
Det er i ansøgningen m.v. angivet, at der er tale om nedtagning af master,
som er placeret på ejendommene, matr.nr. 1a Hansted By, Hansted og 2u
Nørtorp by, Ræhr, hvilke ejendomme er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 22. juni 1972 om fredning af Hansted Reservatet m.v. i Thisted.
I fredningsbestemmelserne er det blandt andet anført, at området skal henligge i sin nuværende tilstand, således at terrænformerne ikke må ændres ved
afgravning eller opfyldning eller på anden måde.
Sagen er skriftlig behandlet af nævnet, som har besluttet, at meddele dispensation til det ansøgte. Begrundelsen for nævnets afgørelse fremgår nedenfor
i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund:
Thisted Kommune har oplyst, at strækningen indenfor fredningsgrænsen er
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende indenfor Natura 2000
område nr. 24 Hanstholm Reservatet, Nors Sø og Vandet Sø (H24 og F22),
ligesom enkelte af masterne er placeret i kortlagt habitatnatur.
Projektet indebærer, at der skal fjernes 4 master og en ende-mast. Til projektet anvendes en bæltegravemaskine samt en traktor med landbrugsvogn. Det
er anslået, at arbejdet vil tage godt en uge og arbejdet forventes at foregå i
august måned.
Ved en afgørelse af 6. januar 2014 (FS 62/2013) meddelte fredningsnævnet
tilladelse til nedgravning af kabler i området, og denne nedgravning har nu
fundet sted.
Thisted Kommune har den 16. juni 2015 meddelt dispensation til at nedtage
elmaster på matr.nr. 1a Hansted By, Hansted, 2u Nørtorp, Ræhr og 82d Nørtorp, Ræhr, jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Der er til tilladelsen knyttet en
række vilkår:
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".....
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Arbejdet skal foregå uden for fuglenes ynglesæson fra 1. april -15. juli.
Færdsel på området skal følge kommunens angivelser af, hvor der må
køres. Dette indebærer at:
a) kørsel skal ske i eksisterende læbælte, eller i tilknytning til
det gamle læbælte og der, hvor der i forvejen er kørespor. Se kortbilag
4.
b) arbejdsområdet omkring masterne skal, så vidt det er muligt, foregå
fra siden op mod køresporet, så naturen påvirkes mindst muligt.
Hvis der i forbindelse med arbejdet opstår huller eller fordybninger
større end 20 cm skal disse efterfølgende retableres.
Ved mast nr. 44 ligger der et dige lige umiddelbart vest for masten.
Denne må ikke påvirkes under arbejdet.
Arbejdet skal ske så skånsomt som muligt i forhold til vegetationen og
de naturlige strukturer, der er i området. Dette indebærer, at:
a) Der er i de områder, hvor jorden er blød/våd, skal køres på
køreplader
b) Al materiale skal lægges på et underlag således, at områdets struktur
og vegation bevares, evt. på køreplader.
c) Det overskydende materiale skal fjernes og må ikke efterlades på § 3
beskyttet natur, inden for fredningen eller Natura 2000. Hvis der
forekommer tvivl om, hvor og hvad der er beskyttet natur, kontakt da
kommunen.
De huller, der opstår som følge at master og fundamenter bliver fjernet
skal:
a) Efterfølgende fyldes op med strandsand, så det kommer i niveau med
omgivelserne.
b) Ligge hen, så den naturlige vegetation igen kan få lov at indfinde sig,
hvilket vil sige, at der eksempelvis ikke efterfølgende tilsås, gødes,
sprøjtes eller lignende.

....."
Thisted Kommune har i forbindelse med dispensationen efter naturbeskyttelseslovens § 3 anført, at projektet ikke vil påvirke naturtyper eller
arter, der er på udpegningsgrundlaget for Natura 200-område nr. 24
væsentligt, og at der derfor ikke er behov for en nærmere
konsekvensvurdering. Kommunen har endvidere anført, at projektet ikke vil
beskadige eller ødelægge yngle-eller rastesteder for nogen af de bilag IVarter, der eventuelt kan forekomme i området, og at den økologiske
funktionalitet bevares på minimum samme niveau.
Sagens behandling:
Sagen er behandlet af formanden efter forretningsorden for fredningsnævn §
10, stk. 5.
Fredningsnævnets afgørelse:
Således som sagen er oplyst findes nedtagning af de pågældende elmaster og
fjernelse af fundamenter ikke at være i strid med fredningen. Under hensyn
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hertil, og da det ansøgte projekt ikke vil påvirke Natura 2000-området eller
medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle-eller
rasteområdet for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV
findes det ubetænkeligt at dispensere for så vidt angår det ansøgte.
Dispensationen er dog betinget af de samme vilkår, som stillet af Thisted
Kommune om færdsel i området og den nærmere tilrettelæggelse af
arbejdets udførelse.
Tilladelsen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 og 2.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører
sådanne interesser.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og
Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på
forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til fredningsnævnet. En
klage er indgivet, når den er tilgængelig for fredningsnævnet i
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler
gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis
du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en
begrundet anmodning til fredningsnævnet, der videresender anmodningen til
Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.
Såfremt en klage indgives, må en dispensation ikke udnyttes, før sagen er
færdigbehandlet og i givet fald stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet.
En dispensation må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder,
såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.
Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf.
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naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.
Niels Bjerre
Denne afgørelse er fremsendt til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tage Leegaard
Esben Oddershede
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening v/Ib Nord Nielsen
Naturstyrelsen, København
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Ornitologisk Forening, Thisted

Fredningsnævnet for Nordjylland
Nordlige del, Badehusvej 17,
9000 Aalborg
Telefon 99 68 84 61 / 99 68 85 68
Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Aalborg den 18. august 2015
Naturstyrelsen Thy

FN-NJN 21/2015 - Ansøgning om tilladelse til forbedring af de hydrologiske forhold i Natura 2000 område nr. 24 ved Hansholm Reservatet,
Hanstholm Knuden, Nors Sø og Vandet Sø, Thisted Kommune
_____________________________________________________________

Ved brev af 6. maj 2015 har fredningsnævnet fra Naturstyrelsen Thy modtaget en ansøgning om forbedring af de hydrologiske forhold i Natura-2000
område nr. 24 ved Hanstholm Reservatet, Hanstholm Knuden, Nors Sø og
Vandet Sø, Thisted Kommune.
Ansøgningen vedrører ejendommene, matr.nr. 47a Klitmøller Huse, Vester
Vandet, 5e Nors by, Nors og 1a Hansted By, Hansted. Ejendommene er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 22. juni 1972 vedrørende fredningen af Hansted Reservatet.
Nævnet har behandlet sagen under et møde på adressen Søholtvej 6, Vester
Vandet, Thisted den 8. juli 2015, og nævnet har besluttet at meddele dispensation til det ansøgte. Begrundelsen for nævnets afgørelse er anført nedenfor
i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund:
De omhandlede arealer er pålagt en fredningsservitut nr. 1 og efter punkt 1 i
den pågældende fredningsservitut er følgende bestemt:
"Arealerne skal henligge i deres nuværende naturlige tilstand, således at ingen del deraf må opdyrkes, beplantes, afvandes eller på anden måde ændres.
Afgravning, opfyldning, henkastning af affald må ikke finde sted.
....
punkt 4
Ej heller skal bestemmelserne være til hinder for foranstaltninger fra reservatadministrationens side til sikring af tilstande, der giver naturlige dyre- og
planteliv de gunstigst mulige betingelser, herunder fjernelse af uønsket trævækst, regulering af eksisterende afvandingsgrøfter m.v.
...."
Naturstyrelsen Thy har oplyst, at man er med i EU-naturprojektet LIFE
REDCOHA, som skal hjælpe den trængte kystnatur i udvalgte Natura 2000
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områder langs Jyllands vestkyst samt være med til at gennemføre Natura2000 plejeplanerne.
Naturstyrelsen Thy har identificeret områder indenfor projektafgrænsningen,
hvor der er grundlag for at forbedre de hydrologiske forhold via bl.a. grøftelukninger og etablering af nye vandhuller m.v. Formålet med projektet er at
forbedre de hydrologiske forhold i klitnaturen for at opnå gunstig bevaringsstatus for klitnaturen i området. Der er tale om 1,5 km grøftelukning, etablering af 2 vandhuller på hver 700 m² og genslyngning af 310 meter vandløb.
De pågældende vandhuller vil få en dybde på op til 1 meter med jævnt fald
til det dybeste sted. Det opgravede materiale placeres umiddelbart op af vandhullet, hvor det vil få karakter af en mindre klit og dermed falde ind i landskabet. Grøftelukningerne sker ved at fylde det tidligere opgravede materiale, som
typisk er placeret langs grøftekanterne, tilbage i grøften. De pågældende arbejder vil blive udført udenfor fuglenes yngletid, og når der er tørrest i området,
således at terrænet skades mindst muligt. I forbindelse med til- og frakørsel af
maskinel og materialer vil der blive taget hensyn til, at der ikke ske væsentlige
strukturskader på klitnaturen.
Naturstyrelsen Thy har i forbindelse med ansøgningen foretaget en vurdering i
forhold til Natura 2000, Bilag II- og IV- arter.
Det er oplyst, at hovedparten af naturtyperne på udpegningsgrundlag ikke vil
blive påvirket af projektet. Det vurderes, at der for naturtyperne klithede og
klitlavning vil ske en forbedring, ligesom det ikke vil medføre beskadigelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområde for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Arealerne er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, ligesom en del grøfterne
og vandløbene er omfattet af vandløbsloven. Det fremgår endelig af sagen, at
der til Thisted Kommune er sket anmeldelse af projektet med henblik på VVM
screening.
Fredningsnævnets behandling af sagen:
Fredningsnævnet, der består af formanden dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem Tage Leegaard og de kommunalt udpegede medlem Esben Oddershede har deltaget i en mundtlig forhandling af sagen den 8. juli
2015. I mødet deltog desuden skovrider Ditte Svendsen og Christian Mansbjerg
Nielsen for Naturstyrelsen Thy. For Thisted Kommune mødte Dorthea Albrechtsen og Karin Brudsø Dammark.
Christian Mansbjerg Nielsen forelagde sagen under mødet og oplyste, at der i
hele projektet er tale om samlede grøftelukninger over en samlet strækning på
ca. 13 km samt etablering af 15 paddeskrab/vandhuller. Endvidere er der tale
om genslyngninger af vandløb og i 2 tilfælde vejhævninger.
Dorthea Albrechtsen bemærkede, at Thisted Kommune er meget positivt indstillet over projektet, som går ud på etablering af forbedrede vilkår for naturtyperne. Thisted Kommune har modtaget ansøgninger vedrørende vandløbslovgivningen, § 3 registreringer og VVM screeninger fra Naturstyrelsen Thy. Thisted Kommunes behandling af de pågældende ansøgninger vil afvente nævnets
behandling af denne sag. Hun ser ikke umiddelbart de store problemer med
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projektets godkendelse.
Der foretoges under mødet besigtigelse af nogle enkelte grøftelukninger.
Danmarks Naturfredningsforening, Thy har ved mail af 10. juli 2015 oplyst, at
man kan støtte det pågældende projekt, som går ud på forbedring af de hydrologiske forhold.
Fredningsnævnets afgørelse:
Af naturbeskyttelselslovens § 50, stk. 1, fremgår, at fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil
stride mod fredningens formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller udenfor international
naturbeskyttelseområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.
Fredningsnævnet skal herved meddele dispensation til det ansøgte. Fredningsnævnet skal således godkende, at der udføres ca. 1,8 km grøftelukning, etableres 2 vandhuller samt foretages genslyngning af 310 meter vandløb, således
som det nærmere er beskrevet i ansøgningen om projektets udførelse og omfang.
Det skønnes, at projektets gennemførelse ikke vil indebære en forringelse af
naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.
Fredningsnævnet har lagt afgørende vægt på, at projektet går ud på at forbedre
de hydrologiske forhold, hvilket må antages at være til gavn for klitnaturen i
området.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
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.
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Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og
Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på
forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til fredningsnævnet. En
klage er indgivet, når den er tilgængelig for fredningsnævnet i
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler
gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis
du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en
begrundet anmodning til fredningsnævnet, der videresender anmodningen til
Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.
Såfremt en klage indgives, må en dispensation ikke udnyttes, før sagen er
færdigbehandlet og i givet fald stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet.
En dispensation må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder,
såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.
Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf.
naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.
Niels Bjerre

Denne afgørelse er fremsendt til:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tage Leegaard
Esben Oddershede
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening v/Ib Nord Nielsen
Naturstyrelsen, København
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Ornitologisk Forening v/Thorkild Lund

Fredningsnævnet for Nordjylland
Nordlige del, Badehusvej 17,
9000 Aalborg
Telefon 99 68 84 61 / 99 68 85 68
Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Aalborg den 27. august 2015
Naturstyrelsen Thy

FN-NJN 23/2015 - Ansøgning om tilladelse til forbedring af de hydrologiske forhold i Natura 2000 område nr. 24 ved Hanstholm Reservatet,
Hanstholm Knuden, Nors Sø og Vandet Sø, Thisted Kommune
_____________________________________________________________
Ved brev af 6. maj 2015 har fredningsnævnet fra Naturstyrelsen Thy modtaget en ansøgning om forbedring af de hydrologiske forhold i Natura 2000
område nr. 24 ved Hanstholm Reservatet, Hanstholm Knuden, Nors Sø og
Vandet Sø, Thisted Kommune.
Ansøgningen vedrører ejendommene, matr. nr. 1c Sårup, Ræhr, og 5c Vester
Vandet by, Vester Vandet.
Ejendommen, matr. nr. 1c Sårup, Ræhr, er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 22. juni 1972 vedrørende fredningen af Hansted Reservatet.
Det omhandlede areal er pålagt en fredningsservitut nr. 1 og efter punkt 1 i
den pågældende fredningsservitut er følgende bestemt:
"Arealerne skal henligge i deres nuværende naturlige tilstand, således at ingen del deraf må opdyrkes, beplantes, afvandes eller på anden måde ændres.
Afgravning, opfyldning, henkastning af affald må ikke finde sted.
....
punkt 4
Ej heller skal bestemmelserne være til hinder for foranstaltninger fra reservatadministrationens side til sikring af tilstande, der giver naturlige dyre- og
planteliv de gunstigst mulige betingelser, herunder fjernelse af uønsket trævækst, regulering af eksisterende afvandingsgrøfter m.v.
...."
Ejendommen, matr. nr. 5c Vester Vandet by, Vester Vandet, er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 1. september 1980 om fredning af Nors
sø.
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Denne frednings formål tilsigter navnlig en bevaring og beskyttelse af den
naturvidenskabeligt værdifulde karstsø og en sikring af et stort sammenhængende naturområde i tilknytning til Hansted-reservatet.
Fredningens punkt 3, 2. afsnit, indeholder følgende:
"...
De arealer, der på fredningskortet er vist med særlig signatur for skovbevoksning, må drives på forstmæssig forsvarlig måde, men under størst mulig
hensyntagen til fredningens formål. Skovarealer må overgå til åbne arealer.
..."
Fredningens punkt 7 indeholder følgende:
"...
Der må ikke foretages terrænændringer, henlægges nogen form for affald,
etableres oplagspladser, opstilles master, transformerstationer, udsigtstårne
eller anbringes andre skæmmende indretninger. Der må ikke anlægges motorbaner eller andre sportsanlæg
..."
Nævnet har behandlet sagen under et møde på adressen Søholtvej 6, Vester
Vandet, Thisted den 8. juli 2015, og nævnet har besluttet at meddele dispensation til det ansøgte. Begrundelsen for nævnets afgørelse er anført nedenfor
i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund:
Naturstyrelsen Thy har oplyst, at man er med i EU-naturprojektet LIFE
REDCOHA, som skal hjælpe den trængte kystnatur i udvalgte Natura 2000
områder langs Jyllands vestkyst samt være med til at gennemføre Natura2000 plejeplanerne.
Naturstyrelsen Thy har identificeret områder indenfor projektafgrænsningen,
hvor der er grundlag for at forbedre de hydrologiske forhold via bl.a. grøftelukninger og etablering af nye vandhuller m.v. Formålet med projektet er at
forbedre de hydrologiske forhold i klitnaturen for at opnå gunstig bevaringsstatus for klitnaturen i området. Der er tale om 3,6 km grøftelukning og
etablering af 6 vandhuller. Der er endvidere tale om udførelse af 5,5 ha stødrydning og genslyngning af ca 320 m vandløb. De pågældende vandhuller
vil få en dybde på op til 1 meter med jævnt fald til det dybeste sted. Det opgravede materiale placeres umiddelbart op af vandhullet, hvor det vil få karakter af en mindre klit og dermed falde ind i landskabet. Grøftelukningerne sker
ved at fylde det tidligere opgravede materiale, som typisk er placeret langs
grøftekanterne, tilbage i grøften. De pågældende arbejder vil blive udført udenfor fuglenes yngletid, og når der er tørrest i området, således at terrænet skades
mindst muligt. I forbindelse med til- og frakørsel af maskinel og materialer vil
der blive taget hensyn til, at der ikke ske væsentlige strukturskader på klitnatu-
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ren. Der er endelig også tale om en vejhævning over en kortere strækning på ca
60 m som følge af grøftelukningen.
Naturstyrelsen Thy har i forbindelse med ansøgningen foretaget en vurdering i
forhold til Natura 2000, Bilag II- og IV- arter.
Det er oplyst, at hovedparten af naturtyperne på udpegningsgrundlag ikke vil
blive påvirket af projektet. Det vurderes, at der for naturtyperne klithede og
klitlavning vil ske en forbedring, ligesom det ikke vil medføre beskadigelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområde for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Arealerne er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, ligesom en del grøfterne
og vandløbene er omfattet af vandløbsloven. Det fremgår endelig af sagen, at
der til Thisted Kommune er sket anmeldelse af projektet med henblik på VVM
screening.
Fredningsnævnets behandling af sagen:
Fredningsnævnet, der består af formanden dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem Tage Leegaard og de kommunalt udpegede medlem Esben Oddershede har deltaget i en mundtlig forhandling af sagen den 8. juli
2015. I mødet deltog desuden skovrider Ditte Svendsen og Christian Mansbjerg
Nielsen for Naturstyrelsen Thy. For Thisted Kommune mødte Dorthea Albrechtsen og Karin Brudsø Dammark.
Endvidere mødte Kim Haagensen ifølge fuldmagt fra sine forældre, Jytte og
Kaj Haagensen, som er ejer af ejendommen, beliggende Klitmøllervej 67, Thisted.
Christian Mansbjerg Nielsen forelagde sagen under mødet og oplyste, at der i
hele projektet, der berører flere forskellige fredede områder, er tale om samlede
grøftelukninger over en samlet strækning på ca. 13 km samt etablering af 15
paddeskrab/vandhuller. Endvidere er der tale om genslyngninger af vandløb og
i 2 tilfælde vejhævninger.
Dorthea Albrechtsen bemærkede, at Thisted Kommune er meget positivt indstillet over projektet, som går ud på etablering af forbedrede vilkår for naturtyperne. Thisted Kommune har modtaget ansøgninger vedrørende vandløbslovgivningen, § 3 registreringer og VVM screeninger fra Naturstyrelsen Thy. Thisted Kommunes behandling af de pågældende ansøgninger vil afvente nævnets
behandling af denne sag. Hun ser ikke umiddelbart de store problemer med
projektets godkendelse.
Kim Haagensen udtrykte sin betænkelighed ved det planlagte projekt, idet han
vurderede, at de påtænkte grøftelukninger vil medføre et højere grundvandsspejl på ejendommen, beliggende Klitmøllervej 67, Thisted.
Der foretoges under mødet besigtigelse af nogle enkelte grøftelukninger, samt
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ejendommen Klitmøllervej 67.
Danmarks Naturfredningsforening, Thy har ved mail 10. juli 2015 oplyst, at
man kan støtte det pågældende projekt, som går ud på forbedring af de hydrologiske forhold.
Naturstyrelsen Thy har i en supplerende redegørelse af 10. juli 2015 oplyst, at
den vestlige del af Vilsbøl Klitplantage er beliggende på hævet havbund med
klitdannelser, og store grøfteanlæg er foretaget i forbindelse med plantagens
etablering. I grøftesystemet syd for Nors Å har man fundet frem til det sted i
hovedgrøften, Store Tuekærsgrøft, hvorfra der kun afledes vand fra området
mod øst ud til Nors Å. Den del af grøften, som leder vand mod vest til Vandet
Sø, bliver ikke berørt. Vandafledningen fra den sydvestlige del af Vilsbøl Plantage er uændret, og vil kunne ske i samme omfang som nu. Naturstyrelsen har
efter aftale med ejerne af ejendommen Klitmøllervej 67 fortaget oprensning af
en sidegrøft til ejendommens skelgrøft ,og påtænkt oprensning af hovedgrøften
syd for Klitmøllervej, fra den sydlige skovkant over engen mod Vandet Sø. Der
er endvidere sket en grundig vedligeholdelse af grøften langs den nyanlagte cykelsti på nordsiden af Klitmøllervej, hvor den omhandlede ejendom ligger syd
for vejen.
Kim Haagensen har i et brev af 14. juli 2015 uddybet sine synspunkter og har
blandt andet anført, at projektet vil medføre en hævning af grundvandsspejlet.
Der vil som følge heraf ske en udskridning af siderne på de resterende grøfter,
og afstrømningen af vand vil mindskes. Dette vil sammenholdt med topografien (højdeforholdene) og jordbundsforholdene have en meget negativ effekt for
så vidt angår grundvandspejlet omkring det terræn, hvor fritidshuset ligger.
Ftritidshuset ligger sammen med flere andre ejendomme nedstrøms i forhold til
projektet. Kim Haagensen har endelig anført, at der i området bør udarbejdes
en hydrologisk forundersøgelse.
Kim Haagensen har ved en mail af 2. august 2015 uddybet sine synspunkter og
har til brug herfor vedlagt nogle notater fra Københavns Universitet.
Fredningsnævnets afgørelse:
Af naturbeskyttelselslovens § 50, stk. 1, fremgår, at fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil
stride mod fredningens formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller udenfor international
naturbeskyttelseområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelse af arter, som området er udpeget for.
Fredningsnævnet skal herved meddele dispensation til det ansøgte. Fredningsnævnet skal således godkende, at der udføres ca. 3,6 km grøftelukning, etableres 6 vandhuller, foretages genslyngning af 320 m vandløb, udføres 5,5 ha
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stødrydning og hæves en skovvej over en strækning på ca. 60 m, således som
det nærmere er beskrevet i ansøgningen om projektets udførelse og omfang.
Det skønnes, at projektets gennemførelse ikke vil indebære en forringelse af
naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.
Fredningsnævnet har lagt afgørende vægt på, at projektet går ud på at forbedre
de hydrologiske forhold, hvilket må antages at være til gavn for klitnaturen i
området.
Fredningsnævnet finder ikke, at Kim Haagensens indsigelser imod projektet
kan føre til et andet resultat. Nævnet skal alene varetage de fredningsmæssige
interesser i området på baggrund af de gældende fredningskendelser og naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Spørgsmålet om eventuelle skadevirkninger
på naboejendomme på grund af projektets gennemførelse må afgøres udenfor
fredningsnævnets regi.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
•
•
•
•
•
•
•

adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører
sådanne interesser.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og
Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på
forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til fredningsnævnet. En
klage er indgivet, når den er tilgængelig for fredningsnævnet i
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler
gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
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kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis
du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en
begrundet anmodning til fredningsnævnet, der videresender anmodningen til
Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.
Såfremt en klage indgives, må en dispensation ikke udnyttes, før sagen er
færdigbehandlet og i givet fald stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet.
En dispensation må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder,
såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.
Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf.
naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.
Niels Bjerre

Denne afgørelse er fremsendt til:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tage Leegaard
Esben Oddershede
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening v/Ib Nord Nielsen
Naturstyrelsen, København
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Ornitologisk Forening v/Thorkild Lund
Kim Haagensen, Brovænget 3, 2700 Brønshøj

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Den 25. juni 2017
FN-NJN-25-2017: Hydrologiske forhold ved Hanstholm.
Fredningsnævnet har den 27. april 2017 fra Thisted Kommune modtaget en ansøgning om et
hydrologiprojekt ved Nytorp på matr.nr. 2u Nørtorp by, Ræhr og 5kx og 5kr Hansted by, Hansted,
beliggende ved Fyrvej, 7730 Hanstholm.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen
for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelser af 22. juni 1972 om fredning af
”Hansted-reservatet”, der har til formål at bevare arealerne i deres nuværende tilstand således, at der
ikke må opdyrkes, beplantes eller afvandes eller på andre måder ændres. Af servitut nr.3, der
vedrører arealerne nord og nordøst for Hanstedreservatet fremgår blandt andet, at det i området
værende åløb i videst muligt omfang skal bevares i dets nuværende tilstand. Regulering af åløbet og
afvanding af arealerne skal dog kunne ske i fornødent omfang, hvis hensyn til den
landbrugsmæssige dyrkning af baglandet gør det påkrævet.
Thisted Kommune har oplyst, at det er et projekt kaldet LIFE REDCOHA´s aktion C2, der har til
formål at optimere de hydrologiske forhold i klitnaturen på Natura 2000-område nr. 24, Hanstholm
Reservatet, Hanstholm Knuden, Nors Sø og Vandet Sø. I dette specifikke tilfælde er der tale om at
genoprette de hydrologiske forhold i denne klitlavning, hvilket vil gavne arterne tilknyttet
klitlavningen og følgende målarter for projektet: Pilledrager, Moserandøje, Strandtudse og
Tinksmed. Projektet skal udføres ved, at der i det veldefinerede afløb fra området og ud i Hansted
Mølleå, bliver etableret et stem, som hæver bunden fra nuværende kote 7,98 til kote 8,40, hvorved
vandstanden på området hæves. På baggrund af den hydrologiske forundersøgelse, der er lavet i
området, vurderes det, at området herved vil kunne opnå en mere hensigtsmæssig hydrologi og
derved øge arealet med klitlavning. Selve etableringen af stemmet vil foregå lige udenfor området
med kortlagt fugtig klitlavning. Stemmet vil blive anlagt så mængden af tilbageholdt vand på
området kan reguleres. Dette gøres for, at man kan opretholde afgræsning af området. I forbindelse
med stemmet vil der også blive anlagt en kreaturpassage, som sikrer, at dyrene kan bevæge sig forbi
området uden at træde området omkring stemmet for meget op. Projekt skal i givet fald udføres i
august 2017 af hensyn til birkemus.
Thisted Kommune har vurderet, at projektet og den efterfølgende vandstandsstigning vil medføre, at
habitatnaturtypen klitlavning (2190) vil blive plejet og forstørret. Dette er netop en af Natura 2000handleplanens overordnede målsætninger.
Området er udpeget for arterne liden najade, odder, stor vandsalamander og damflagermus. Liden
najade findes kun i Nors Sø, hvorfor den ikke vil påvirkes af dette projekt. Damflagermus vurderes
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heller ikke at blive påvirket af projektet, da der hverken sker skader på ledelinjer, yngle- eller
rasteområder eller på fødesøgningsområder. Odder har tidligere været registreret i Sårup Grusgrav
og det er muligt, at den stadig har ophold i området. Thisted Kommune vurderer dog ikke, at en
øget vandstand i området vil medføre nogen væsentlig påvirkning af arten, da der ikke ødelægges
yngle- eller rasteområder. Da arten er nataktiv vil den ikke blive forstyrret i sin fødesøgning under
arbejdet med at etablere stemmet. Derudover er Sårup Grusgrav stadig aktiv, hvorfor det må
forventes, at arten er tilvænnet en vis form for forstyrrelse. Der forekommer stor vandsalamander i
området, men selve projektområdet vurderes ikke på nuværende tidspunkt at være optimalt
opholdssted for arten. Det vurderes, at projektet vil have en positiv påvirkning på arten, da området
vil blive vådere.
For alle ynglefuglene på udpegningsgrundlaget er det Thisted Kommunes vurdering, at da projektet
udføres uden for fuglenes ynglesæson og i udkanten af reservatet, at det ikke vil påvirke fuglene
væsentligt. Ud fra den viden Thisted Kommune har om fuglenes foretrukne ynglesteder, vurderer
kommunen ikke, at områderne, der påvirkes af projektet, er egnede som sådanne. Fuglene er dog
mere sårbare overfor forstyrrelser i deres yngleperiode, hvorfor etableringen af stemmet skal foregå
uden for deres yngletid. Rørdrum opholder sig i tilknytning til rørskov og forventes derfor ikke, at
blive påvirket af projektet. Tinksmed er observeret i Sårup Grusgrav i 2013 og opholder sig ofte i
tilknytning til lavvandede områder. Projektområdet vurderes ikke for nuværende at være et optimalt
opholds- eller ynglested for Tinksmed. Det vurderes, at projektet vil kunne have en positiv
påvirkning på arten, da det vanddækkede areal øges. Da der i forvejen forekommer forstyrrelse i
Sårup Grusgrav på grund af gravning, vurderes den midlertidige forstyrrelse ved etableringen ikke
at medføre nogen væsentlig påvirkning på arten. Hjejle, trane, mosehornugle og sædgås anvender
åbne arealer med græs eller pløjearealer som opholds- og fourageringssteder. Hjejle og trane er
ifølge kommunens oplysninger observeret i projektområdet inden for nyere tid. Kommunen
vurderer, at der inden for projektområdet kan forekomme egnede opholds- og fourageringssteder,
men at der i nærområdet findes store arealer som arterne under etableringen kan benytte og
fortrække til. Dermed vurderes projektet ikke at medføre nogen væsentlige påvirkninger på disse
arter.
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Ovenfor vises de eksisterende hydrologiske forhold. Nedenfor vises en skitse af en overgangsbro
for kreaturer.

Sagens behandling
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 14. juni 2017. 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 Kristian Mandsberg Nielsen. For Danmarks Naturfredningsforening
mødte Ib Nord Nielsen. For Dansk Ornitologisk Forening mødte Poul Hald Mortensen og for
Friluftsrådet mødte Hans Chr. Mikkelsen.
Kristian Mandsberg Nielsen oplyste, at der skal etableres en kreaturpassage enten som bro eller ved
rørføring. Denne del af projektet er endnu ikke beskrevet, men vil blive fremsendt til nævnet.
Derudover oplyste han, at den private lodsejer Anne Marie Koefoed er indforstået med det samlede
projekt. Han vil fremsendes hendes skriftlige samtykke.
Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening havde ingen bemærkninger til
det ansøgte.
Friluftsrådet har fremsendt mail til nævnet med anbefaling af, at der primært arbejdes videre med
bro-løsningen, da rørlægning af vandløbet kan udgøre en forringelse af vandløbets kvalitet, og da
den oplevelsesmæssige værdi af vandløbet er størst, når åen løber frit.
Thisted Kommune har efter mødet sendt kopi af lodsejeraftaler og ovennævnte foto med indtegnet
bro.
Fredningsnævnets afgørelse
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Fredning af arealer ved Hanstholmreservatet 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 det ansøgte materiale og de modtagne oplysninger kan fredningsnævnet endvidere
lægge til grund, at det ansøgte projekt vil indebære en miljømæssig optimering af forholdene på
arealerne. Under hensyn hertil kan nævnet meddele dispensation til etablering af et stem og
opsætning af en kreaturpassage mv.
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.
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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
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. Esben Oddershede,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Naturstyrelsen Thy
5. Thisted Kommune, att. Kristian Mandsberg Nielsen,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening v/ Ib Nord Nielsen,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening v/ Jan S. Kristensen,
10. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
11. Friluftsrådet, Nordvest.
12. Anne Marie Koefoed.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Thisted Kommune

Den 13. juli 2020
FN-NJN-39-2020: Omløbsstryg og dræning.
Fredningsnævnet har den 19. maj 2020 fra Thisted Kommune modtaget en ansøgning om tilladelse
til at foretage restaurering af dæmning og renovering af omløbsstryg på matr.nr. 1a Handsted By,
Handsted. Naturstyrelsen, der er ejer af arealet, har udarbejdet restaureringsprojektet.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 22. juni 1972 om fredning af arealer
ved Hanstedreservatet, der er en tilstandsfredning med bestemmelse om, at afgravning, opfyldning
ikke må finde sted.
Det er om projektet oplyst, at den nuværende dæmning sikrer den eneste adgangsvej til den centrale
del af Hanstholm Vildtreservat. Dæmningen sikrer også den nuværende vandstand på minimum 310
ha, og hvis dæmningen brister, vil vandstanden kunne falde med op til 1 m i området.
Dæmningen fremstår som slidt og de sidste års vandstandsstigninger er begyndt at skabe skyllerender.

Det er også oplyst, at der ønskes en renovering, hvor der lægges et bredere bælte af sand til adgangsvej, hvor de gamle grøfter lukkes ind mod Sokland og hvor der etableres et omløbsstryg med
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2-6 tommer runde sten ind mod Savbjerg. Projektet vil sikre en stabil vandstand i området uden risiko for dæmningsbrud, ligesom det vil sikre adgang til området nogle få gange om året med traktor
eller ATV. Sandet, der skal anvendes til lukning af grøfter og gøre opstemningen breder, udgør
maksimalt 100 kubikmeter. Sandet, der vil blive hentet i nærområdet, vil blive tænkt ind i genskabelsen af blottet sand og ny dynamik i området.
Derudover skal der etableres et omløbsstryg i en bredde på 2-3 m med 1-5 % fald, hvilket vil kræve
en 20-30 kubikmeter 50-120 mm runde sten.
Arbejdet ønskes udført fra slutningen af september frem til udgangen af oktober, hvor arterne på
udpegningsgrundlaget er trukket væk, de rastende gæs og traner er primært i området om natten,
kronvildtets brunst er afsluttet og vandstanden vil alt andet lige være på sit laveste.
Thisted Kommune har oplyst, at projektområdet ligger i Natura 2000 område Nr. 24 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 22. Udpegningsgrundlag fremgår herunder:

Projektområdet er i 2016 kortlagt som klithede og grå/grøn klit.
Thisted Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig tilstandsændring af området, idet der er tale om restaureringsarbejder. Det vurderes, at det ikke strider mod målet om gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget, idet der i § 3 dispensationen
vil blive stillet vilkår om, at arbejdet kun må udføres udenfor ynglesæsonen, og at der ikke må foretages terrænændringer udover afgravning af balker langs vandløb, samt tilførsel af sand til dæmningen. Endvidere vurderes det, at projektet ikke vil påvirke øvrige Bilag IV arter, der kan anvende
området som levested.
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Thisted Kommune har endelig oplyst, at det er kommunens vurdering at der foreligger en særlig interesse i at sikre opretholdelsen af dæmningen, der tilbageholder vandet i Sokland. Dæmningen ses
på luftfotos tilbage til 1954, og omløbsstryget ses også på luftfotos langt tilbage
Dansk Ornitologisk Forening har i en mail af 26. juni 2020 bemærket, at man ikke har indvendinger
imod det ansøgte. Det er i den forbindelse oplyst, at overkørslen med dæmning blev etableret allerede i 1939 for at genskabe den oprindelige vandstand syd for overkørslen.
Fredningsnævnets behandling af sagen
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. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ib Nord Nielsen. For Naturstyrelsen Thy mødte Cornelia Maj Christensen og Tommy Hansen.
Danmarks Naturfredningsforening havde ingen bemærkninger til det ansøgte projekt.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af arealer ved Handstedreservatet betyder, at projektet kræver fredningsnævnets
dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan
meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det
ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig
forstyrrelse af arter, som området er udpeget for.
Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3, kun meddele dispensation, hvis det ansøgte
ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der
er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle
livsstadier.
Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger om projektet og dets gennemførelse meddele dispensation på vilkår, at projektet udføres udenfor ynglesæsonen.
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:
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Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med
virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017.
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.
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Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:
1. Tage Leegaard,
2. Esben Oddershede,
3. Miljøstyrelsen,
4. Naturstyrelsen Thy, att. Cornelia Maj Christensen,
5. Thisted Kommune, att. Anja Sørensen,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Thy,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Thy,
10. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
11. Friluftsrådet, centralt,
12. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
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