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REG. NR. 0.9-1 c-o. o o o

U D S K R I F T
a f

OVERFREDNINGS~~VNETS KENDELSESPROTOKOL

År 1975, den 16.juni, afsagde 0v~~fredningsnævnet
følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 2109/70 om fredning af Legind Bjerge-Højris området
på Mors.

.'.'•

l. Hovedindholdet af fredningsnævnets kendelse.
~ Fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds
har den 12. december 1970 efter påstand fra det daværende fred-
ningsplanudvalg for Hjørring og Thisted amter (nu fredningsplan-
udvalget for Viborg amt) og Danmarks Naturfredningsforening afsagt
kendelse om fredning af de nedenfor n~vnte arealer af L~ørslev by

Qg sogn, Ørding hy o~ sogn, Højris Hovedgaard, Ljørslev sogn,
Sallingsund Færge~ård samt Kårup, Fredsø, Legind og Fårup by'er a~
Lødderup sORn samt et umacrikuleret areal ved færgelejet, ialt
ca. 883 ha, hvoraf ca. 400 ha udgøres af størstedelen af Fodset
Højris. De samlede af fredningsnævnet tilkendte erstatninger u1-
gør 611. ~oo kr., hvoraf for fredningen af godset 265.000 kr.

I fredningsnævnets kendelse side 118-132 er de fredede
arealer opregnet med angivelse af ejer, matr.nr., areal omfattet

-=.=====------_ ........."""""""""""""""""""""""""""""""""""===========-----------::----
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af fredningen m.v.
Fredningsnævnets kendelse indeholder endvidere bemærkning

om, at ingen af de ifølge tingbogen berettigede panthavere har
rejst krav om andel i erstatningssummerne, hvorefter disse vil kun-
ne udbetales ejerne ubeskåret.

~ I rekvirenternes rejsningsskrivelse anføres, at frednings-
området ligger syd for Nykøbing købstad og vest for Sallingsund
mellem landsbyerne Ljørslev, Kårup, Legind og Fårup. Det hedder
herefter:

tlDet pågældende område omfatter det høje bakkeparti, Le-
gind Bjerge, der med sine skov- og lyngbevoksede skrænter l~ver
sig stejlt op fra fjorden, den nord herfor liggende udtørrede
Legind Vejle med ue til dennes nordlige randarealer grænsende bak-
kedrag, der f':,:';.:. f)clltjårdstræk1{er sig mod øst over landevejen til
Fårup strand. Ve~t for plantagen begrænses området af Lødderup-
Kårup vejen, hvorved man har tilgodeset udsynet over den centrale
del af området samt over Kårup Hede, med sin meget smukke koncen-
tration af broncealderhøje; bebyggelsen ved Kårup ~r ikke medtaeet
i forslaget. Det vestlige forland til gården "Højris" mellem den..ne
og Ljørslev er medtaget i fredningen på grund af dette landskabs
rige variationer og dets naturlige tilknytning til de foran nævnte
områder. Den ejendommelige tunneldal ved Vittrup Strøm danner fred-
ningens grænse mod syd, således at dette område forbindes med
"Højris" ved den mellemliggende k;yststrækning.

Det af forslaget omfattede terræn er de fleste steder stær}
kuperet, rigt på bratte slugter og mellemliggende moselavninger.
Skovklædte skrænter begrænser bakkelandet mod de lave engstræknin-
ger ved Højris, mens det lave forland mod syd afrunder området
ved Aarbæk rllølle.Det samlede eksteriør omkring "Højris" med alleer
parken,voldgraven og egeskoven samt det gamle vandmølle sted ved
Lilleris er af stor topografisk interesse og som sådan en uundvær-
lig del af områdets helhed.

Det omhandlede område er indenfor sine naturlige landskabe-
lige grænser bemærkelsesværdigt ved sin sammensætning af landska~e-
lige, ary~ologiske, historiske samt topografiske og naturvidensKa-
belige attraktioner og er som sådan enestående for øen I~ors som
for Lirnfjordslandet iøvrigt. 1>ledsin beliggenhed i købstadens {arhE
og ved det både nu og i fremtiden stærkt trafikerede Sallingsund
er Lcgind-Højris området fra gammel tid et af de mest s0e,te udfl~~gi
mål i amtet, og dette forhold ill1derstregesyderligere af den ud-
strakte turistservice, der ydes i Legind Bjerge plantage i retning
af skiltning, køreveje, oplysningsal.'bejde etc.1l

~ Under fredningssagens behandling for fredningsnævnet har
dette ved en kendelse a~ 3. september 1968 godkendt et projekt til
en broforbindel.se- over Sallingsund , jfr. nærmere det i fredning~-
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nævnets kendelse vedrørende nær\~rende fredningssag side lo ff
anførte. Kendelsen vedrørende broprojektet indbragtes ikke for
overfredningsnævnet.

Endvidere har fredningsnævnet den 8. oktober 1968 godkendt
et - inden overfredningsnævnets besigtigelse gennemført - projekt
til anlæg af en ny offentlig bivej, den såkaldte Skræppedalsvej,
mellem den daværende Ljørslev-Ørding kommunes bivej nr. l øst
for Højris og bivej nr. 24-25 nordøst for Ørding, jfr. kendelsen
side 14-15.

~ Fredningsnævnet har pålagt de fredede arealer en generel
servitut opregnet i 7 punkter i fredningsnævn~kendelsen side 10;-
109.

Vedrørende godset Hø.jris anfører fredningsnævnEt, at den
generelle servitut ikke skal være gældende for de arealer af god-
set, der er omfattet af fredningen, i det omfang der ved de i ke~-
delsen anførte særlige bestemmelser er sket afvigelser herfra.
Fredningsnævnet har herefter pålagt godsets arealer en række særll-
ge fredningsbestemmelser, som er opregnet i 27 pW1kter i fredning s-
nævnskendelsen side 111-116.

Fredningsnævnet har endvidere truffet en række særlige be-
stemmelser for en række andre af de fredede ejendomme, jfr. kendel-
sen side 109-11 og 116-118, men har herudover i sin gennemgang
side 17-106 af,hvad der er passeret vedrørende de enkelte ejenGO~2e
for nogle af disse stillet visse tilladelser i udsigt m.v.

~ Anke og besigtigelse.
Kendelsen er blevet i:ndanket Li' 26 ed ejerne, lb.nr. l, 3,

7, 8, 11, 13-16, 18, 19, 21-33, 5L og 54, væsentligst med påstand
om højere erstatning, men for nogles vedkommende også med påstand

..
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om begrænsning af den offentlige adgang eller om andre særlige
forhold.

Overfredningsnævnet har den 17. og 18. april 1972 afholdt
besigtigelse med deltagelse af de ankende ejere og deres repræsen-
tanter samt med repræsentanter for fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige fredningskreds, fredningsplanudvalget for Viborg amt,
Danmarks Naturfredningsforening, Statens naturfrednings- og land-
skabskonsulent, Rigsantikvarens fortidsmindeforvaltning, Morsø
kommune, Viborg amtsråd og Legind Bjerge plantningsselskab A/S
(lb.nr. 35).

Det konstateredes, at der bortset fra Sallingsund færge-
kro, visse sommerhuse samt godsbygningerne og godsets forskellige
huse, kun findes meget lidt byggeri p~ 00 fredede arealer, idet

e-e

fredningsgrænsen har kunnet trækkes således, at der udover det
nævnte byggeri kun er beboelses- og driftsbygninger på ejendommene
lb.nr. 28, matr.nr. 5 ~, Kårup by, Lødderup sogn (autoforhandler
Kirkegård) og lb.nr. 45-46, matr.nr. 2 c, 2 ~ og 2 i, Legind by,
Lødderup sogn (direktør Tage Priess). Endvidere er der bebyggelse
på ejendommene lb.nr. 34, matr.nr. 17 ~, Fredsø by, Løaderup
sogn (læge Mørch), lb.nr. 35, matr.nr. l ~, Legind by, Lødderup
sogn (plantningsselskabet), lb.nr. 36, matr.nr. l i, Sallingsund
færgegård, Lødderup sogn (Sallingsund færgefart), lb.nr. 38,
matr.nr. l ~, Sallingsund færgegård, Lødderup sogn (Sallingsund
færgekro) og lb.nr. 47, matr.nr. 3 g, Legind by, Lødderup sogn
(Det danske Hedeselskab) samt - som nævnt - nogle sommerhuse.

Man beså det sted på lb.nr. 35's arealer, hvor selskatet
den

ønsker at placere en skovfogedbolig til erstatning for/nuværen~e,
der må fjernes på grund af broprojektet. Vedrørende lb.nr. 4,-46
konstateredes, at nogle tidligere bygninger er erstattet af en

større grundmuret bygning, ligesom der er anlagt fasaneri og en
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e-e

agerhønsefarm.
Repræsentanten for Morsø kommune henstillede, at frednin-

gen ikke blev til hinder for etablering af en parkeringsplads
til ca. 400 biler på plantningsselskabets arealer til brug for be-
søgende på planteskolen "Jesperhus Blomsterpark". Selskabets repræ-
sentant oplyste, at selskabet ikke ønskede at sælge til nævnte for-
mål, og overfredningsnævnet har den ll. juli 1972 meddelt Morsø
kommune, at man ikke har kunnet tiltræde det pågældende forslag.

Endvidere besås samtlige ejendomme, for hvis vedkommende
der er anket, idet de enkelte klagepunkt er blev gennemgået med ejer-
ne eller disses repræsentanter. Det konstateredes, at den efter fred
ningssagens rejsning uden tilladelse pebegyndte grusgravning på
ejendommen lb.nr.14 (gårdejer K.H. RaVnG"L0.c:s)nu var ophørt, og at
arealet igen fremtrådte som almindelig landbrugsjord. Overfrednings-
nævnets stillingtagen vedrørende de enkelte ejendomme fremgår af
pkt. 3 nedenfor, hvor såvel fredningsnævnets særbestemmelser vedrø-
rende enkelte ejendomme er gengivet (i det omfang de er oprethold~
af overfredningsr~vnet) som de af overfredningsnævnet iøvrigt fast-
satte særbestemmelser.

Repræsentanten for Legind Vejle pumpe anlæg fremførte, at
Legind sø burde genskabes i forbindelse med anlægget af den ko~~en-
de brovej, og arealerne omkring søen udlægge s som rekreativ~ område
med offentlig adgang. En forudsætning herfor var dog, at spildeva~-
det fra Fredsø by blev renset, og pumpeanlægget nedlagde påstand
om, at dette skete. Overfredningsnævnet tilkendegav, at man kQ~ne
tiltræde det fremførte, dog at gennemførelsen måtte ske ved en
supplerende fredningssag. Overfredningsnævnet kunne ikke i medf~r
af naturfredningsloven træffe bestemmelse om løsningen af :F~'edsø
by's spildevandsproblemer, men var enig i pumpeanlæggets synspunkt.
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~ Overfredningomevnets beslutrdnp;er, jfr. dog om erstatning
nedenfor illlder5.

~ Fredningens omfang.
Den ved fredningsnævnets kendelse fastsatte grænse opret-

holdes uændret.

~ Fredningens indhold, generelle bestemmelser.
~l.i_l§§..' eTne l-;? vedrørende l.:-tl1dGl~abE:ts bevar:!.f!.G(frednir.gs-·

nævnets kendeIso Gide 107) bern:)Jrkes:
Overfrednin~sn::evnet kan til træde bes tcmmeIGer~le, dog med

føleende tilføjelse:
"anlæg af nye veje må kun slee :;".«t overfret1l1ingsn:f.:vnets

tilladelse. l!

~-l..veqrøren~.Q. beb;Y.8Belse og [:!:n1cflKm.v. (frednine,smcvne ts
kend~lsc side 108) udgår og erstattes af føleende:

"Bebyer;else er ikke tilladt. ~tørre om- og tilhygninger Bf
eksisterende byeninger må kun finde sted med fredllingDmevJlets fr)1'-
udgående godkendelse.

OPf3tjllj ng af sknrp., boder, mi-j etar: tl'<'l.nsformutorsta ticmcr
eller andre skærnIlleno.eindretninger m~l j kke find e sten. "Lw~3kure,
nødvendige for kreaturer, kan doe opføreG med fredningsnævnets i,il--
ladelse.

Fredninesnævnet kan godkende el-master til lokal forsyning.
Fredningen er ikke til hinder for, at der med fredning8n~vnets Rod-
kendelse udføres de for almenhedens rekreative udnyttelse af områ-
det nødvendige anlæg samt etableres ski.ltning.

Campering må ikke finde sted."

L.1-vedrør~'pde offentli{!hedens adEP-!2E.(fredningsnævne ts K(:ln-·

d81se side loS) opreth oldes uændret, forsåvid t angår stk. 1-2; sirl.E.~-l(

stk. vedrørende camping udeår, jfr. foran under § 3, sidste stk.
Endvidere tilføjes:

"Frednh:e.;smyndighederne kan tillade opsætning (lf :!"lt<,.-ler
eller stenter, således at den offentlige passage efter kendelsen
kan ske til mindst mulig gene for kreaturdriften. Afsp~rring kun
ske på dage, hvor der afholdes jagt."
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- ------§--5--ved-r-ør-'-end-ebropro,jektet (fredningsnævnets kendelse
side 108) opretholdes J idet nævnets kendelse af 3. september 1968
som nævnt ikke blev indbragt for overfredningsnævnet. På det nær-
værende kendelse tilhørende kort er det godkendte forslag V ind-

. tegnet samt de nødvendiggjorte og godkendte reguleringer af eksiste-
rende veje samt anlæg af cyklesti.

De generelle fredningsbestemmelser med de anførte ændringer
følger nedenfor side 14.

~ 9~ Fredningens indhold, sær~estem~elser vedrørende de enkelte ejen-
domme.

Under dett~ litra anføres de ejendomme, for hvilke overfred-
ningsnævnf'Jt har foretaget ændringer i frst3_~Jj.:1gsnævnetskendelse.

Lb.nr. 2, fabrikant N. H. Pedersen.
Fredningsnævnets tilladelse til etablering af fiskedamme

på matr.lIT. 24 i, Ørding by og sogn J ophæves.

Lb.nr. 4, Morsø kommune.
Bestemmelse om indretning af parkeringsplads og toiletbyg-

ning på matr.ar. 24 kJ Ørding by og sogn J udgår som overflødig,
jfr. de generelle bestemmelser (§§ l og 3).

~b.nr. 6. gårdejer Jens Dam.
Et areal af matr.nr. 8 ~J Ljørslev by og sogn, ved de to

gravhøje udlægges som vedvarende græsning, der dog kan omlægges.

Lb.nr. 7. gårdejer E. Kortegaard.
Det på matr.nr. 14 Q, Ljørslev by og sogn, uden tilladelse

opførte sommerhus vil være at fjerne på grundejerens ansvar inden
-tt 1/4 1976.
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~nI'. 11, gårdejer Vilh. Kristensen.
Det på matr.nr. 6 Q beliggende skur må alene benyttes som

redskabsskur til fiskeriformål og må således ikke ombygees til
andre formål. Landbrugsbygningerne på matr.nr. 2 g, der ligger umid-
delbart landværts fredningsgrænsen, må om fornødent udvides ind
over fredningsgrænsen med fredningsnævnets godkendelse af byggeriet.

Overfredningsnævnet kan ikke med fredningsTh~vnet være enig
i, at skoven vest for "Skræppedalsvejen" kan betragtes som sarnmen-
hængende med den længere mod nord beliggende skov, hvorfor de to
på ejendommen matr.nr. l h, Højris Hovedf~rd, beliggende so~nerhusc
må anses for lovlige i forhold til natl)rfrc·,3:lilJgsloven.Den af fred·-
ningsnævnet trufne bestemmelse ændres derhen, at husene vil være at
fjerne på ejerens bekostning senest 25 år fra afsigelsen af overfred-
ningsnævnets kendelse. Fredningen skal ikke være til hinder for nor-
mal vedligeholdelse af husene, hvorimod bygningsudvidelse ikke er
tilladt. Fredningsnævnets bestemmelse om offentlig overtagelse af
parcellen ophæves.

Lb.nr. 19, grevinde Marie Louise von Schwerin.
For godsets vedkommende traf fredningsnævnet bestemmelse om,

at den generelle servitut ikke skulle være gældende for de arealer,
ialt ca. 400 ha, af Højris gods, der er omfattet af fredningen i
det omfang, der ved særlige bestemmelser skete afvigelser herfra.
Herefter pålagdes ved kendelsen (side 111-116) godsets arealer
27 særljge punkter, og forligsforhandlingerne mellem overfrednings-
nævnet og ejerinden og dennes advokat har ligesom forhandli~;e~ne
for fredningsnævnet vedrørt udformningen af disse 27 punkter.

Som disse punkter nu er udformet, er der imidlertid ikke
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længere behov for en henvisning til den generelle fredningsser-
vituts bestemmelser om arealernes tilstand og offentlighedens
adeang, således at godset herefter alene er underkastet de sær-
lige for goeset fastsatte fredningsbestemmelser samt den generell€
servituts bestemmelse om påtaleret.

Lb.nr. 21, gårdejer N. Chr. Odgaard.
Det tjllades at opsætte hegn omkring de nuværende vild-

\
andedamme på matr.nr. 4 §" Kårup by, men der må ikke cpføres SkU1'8

eller arbejderbolig.

Lb.nr. 23, f3r~eier Aage Christensen.
Læhegnet langs nordskellet af JII~~t1·.m:". 2 g, Kårup by,

vil være at fjerne ved fredningsplanu~~aIGet8 foranstaltning.

Lb.nr. 27..t..-f.ruAnne Krogh (som hensiddende 'i uskiftet, bo).
Fredningen skal ikke være til hinder for en placering af

ejendommens bygninger på matr.nr. 5 fl, Kårup by, Lødde:rup soen,
med en udvidet byggemargin på 30 ID til hver side i forhold til
den nuværende placering.

Lb.nr. 29, gårdejerne E. og A. Nørgaard.
Fredningen skal ikke være til hinder for tilplantning af

græsarealet på matr.nr. 9 a, Kårup.

Lb.nr. 30~ gårdejQr J. Bækhøj.
I forbindelse med den ved fredningskendelsen indrømmede

offentlige adgang~r kørende og gående trafik ad vejen langs
ej,endommen matr.nr. 24 f.;l, 'Fredsø by's sydskel, kan fredningsmyn-
dighederne indrette et par vigepladser.
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~nr. 31, gårdejer P.B. N0rgaard.
Fredningsplanudvalget kan på det offentlip,es bekostning

retablere den tidligere studedriftsvej langs matr.nr. lo ~,
Fredsø by's nordskel, som gangsti.

Lb.nr. 32, gårdejer L. Christensen .• I forbindelse med den ved fredningskendelsen indrømmede
offen tlige ådeane for kørende og gåend8 trafjk ad v-cjen langs, ejendolIllIlcnmatr.nr. 25 Q, li'redsøby's syc1skel, kan fredningsruynd5..g-
hederne indrette en enkelt vigeplads.

Lb.nr. 33, gåY.,:0cjerE. Nørgaard.
Fredn.i'.:..=_.:~!vBvnetkan efter forudgående høring hf Rj gsan ti-

kvarens fortidsmindeforvaltning tillade tilplantning af et nu ube-
vokset areal på den sydlige del af matr.nr. 17 E, Fredsø.

Lb.nr. 35, Plantninesselskahet "Legind-Bjerge A/S".
I fredningsnævnets kendelse er side 81-87 givet en fyldiE:.

1eskrivelse af selskabets ca. 150 ha store ejendom, der efter de
for selskabet eældende - frivillige - beste~nelser drives sål~des,
at offentliBheden har adgang til stort set hele ejendommen. Under
beskrivelsen er medtaget oplysning om selskabets bygninger, dog
mangler oplysning om, at der er etableret et mindre savværk på
matr.nr. l ~, Legind by.

Ved fredningen bestemmes, at selskabets arealer ikke skal
kunne spærre8 for offentlieheden, dog at selskabet skal kunne re-
gulere den motoriserede fwrdsel, eventuelt således at kun visse
veje gennem pl.antagen holdes.åben for sådan færdsel. En eventuel
udvidelse af den offentlige køren~e adgang må kun ske med fred-
ningsnævnets tilladelse.

Frednineen skal ikke være til hinder fo:r:,at der til er-
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statninB for det skovfogedhus~ der ekspropriere s i forbindelse
med anlægget af ~allingsundbroen og den vej, der fortsætter
broen, IDed fredningsplanudvalgets godkendelse af beliggenheds-
plan oe tegninger opføres et nyt skovfogedhus på det under b8silj-
tigelsen aftalte sted øst for savværket.

Tilladelse i overensstemmelse hermed er meddelt ved over-
fredningsnævnets skrivelse til selskabet af 4. maj 1972.

Det bCJnærkes, at der ifølge plantningsselskabots oplys-
ning ikke [ullægges have omkring skovfogedhuset •

Lb. nr. 36, ALs SaJ).ingsupd Færgefart.
I frednj.nesnævnets kendelse side 88 er givet en besk.c::.-

velse af ejendommene, herunder de "bygninger, der findes.
På en forespørgsel fra ejeren, om der efter fredningen

kunne forventes givet tilladelse til byggeri ved en eventuel kom-
mende lystbådehavn, oplys te nævnet, a t der til sin tid vil kunn()
ansøges om godkendelse af et byggeri, som der viser sig behov
for.

Såfremt spørgsmålet om yderligere havnebyggeri ellc1' ydor-
I

ligere byggeri til havnen bliver aktuelt, må der rejses sag herOIn
over for overfredningsn~vnet i henhold til § 34 i lov om natur-
fredning af 18/6 1969 (lovbekendtgørelse nr. 445 af l/lo 1972).

Lb.nr. 38, Salljngsund Fmrgekr(~~
Fredningen skal ikke være til hinder for, at frednings-

nævnet efter indhentet udtulelse fra fredningsplanudvalget for
Viborg amt godkender

l) en udhygning af kroens bygninger, eventuelt i form
af en selvstændig bygning uf motelkarakter, anbragt nordøst for dl

nuværende bygninger på det opfyldte areal.
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2) en udvidelse af den eksisterende campingplads~
3) beny ttelse af et areal jrnellem kroen og f j orden som bJ'gge-

plads under vejdirektoratets arbejde med opførelse af Sallingsund-
broen.

•
~b.nr. 45-46, direktør Tage Priess •

Fredningsnævnet har (kendelsen side 99 vedr. lb.nr. 45)

~,udtalt, at "fredningen ikke er til binder for enhver form for land-
en

brugGbyp,geri, oåledes heller ikke for opfør.else af/fodermesterboJig
samt (kendelsen side 99-100 vedr. lb.nr. 46) at bygninger til br~g

for den v~d ojendommen drevne rideskole uanset fredningen må opfø-
res på e jendormI:enr og a t fredningen ikke er til hincler for opfø:r'eIE:;c
af en ny bygninf;: t-:'lbeboelse i stedet for den eksisterende l dog
skal nævnet søges om godkendelse af et sådant byggeri.1I

Overfredningsnævnet har brevvekslet med direktør Tage ErieE>S

•
og fredningsplanudvalget angående den nuværende bebygGelse på ejen-
dommen. Det er herunder oplyst, at der til erstatning for mldre,
skæmrnende bebyggelse m.v. af forskellig art er opført agerhønce- og

-e•r
fasanbure samt en øvelseshal for træning af heste, jfr. en af f Ted-
ningsplanudvalget den 7. november 1972 udfærdiget situationsplan .

Overfredningsnævnet har på grundlag af, det således oplyste
ikke fundet at burde skride ind mod de foretagne byggearbejder.

fL. løvrigt er det besluttet at oprAtholde de i fredninesnævnet§_
kendelse trufne aff;ørelser vedrørende neder!nævnte ~~ndomme:

Lb.nr. 5, gårdejer J. K. Skovbo.
Grusgraven på matr.nr. 8 h, Ljø~slGV by og sogn, kan fortsat

udnyttes, dog at arealets tilstand _,1ml retableres efter gravningen,
efterhånden som denne skrider frem, således at skråningen jævnes ud
og får lov til at gro til igen.
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Lb.nr. 12, F.D.D. i Nykøbing Mors.
Ministeriet for kulturelle anliggender har som den da

kompetente myndighed vedrørende byggeri søværts strandbyggelinien
tilladt, at den eksisterende bebyggelse på matr.nr. 6 Q, Ljørslev
by og sogn, kan bibeholdes i 15 år fra den 2/3 1967, hvorom de-

• klaration er tinglyst •

~b.nr. 13. prokurist H.B. Reintoft og A. Bove.~, Jvlinisteriet for kulturelle anliggender har som den da kOID-

petente myndighed vedrørende byggeri søværts $trandbyggelinien
tilladt, at den eksisterende bebyggelse på matr.nr. 6 rr, Ljørslev
by og sogn, karl hiheholdes indtil den 2/3 1977, hvorefter huset
fjernes uden uC;,'..;j.ftfor det offentlige. Fjernelsespligten ind træ-
der ved evt. salg af ejendommen forinden. Deklaration herom er
tinglyst på'ejendommen.

~b.nr. 28. autoforhandler Johannes Kirkeeaard.
Kendelsen skal ikke være til hinder for, at der i tilknyt-·

ning til den på matr.nr. 7 Q og 6 ~ etarlerede ridebane anlægges
en terrænspringbane. Endvidere tillades det at opføre et ridehus
i tilknytning til og nord for de eksisterende bygninger på matr.nr.
5~, sammesteds, under forudsætning.af, at projektet forinden god-I
kendes af nævnet med hensyn til udseende, farver m.v., og under
forudsætning af, at Rigsantikvarens fortidsmindeforvaltnings
godkendelse indhentes, før arbejdet påbegyndes. Endelig tillades
det lodsejeren efter forud indhentet godkendelse af nævnet og
Rigsantikvarens fortidsmindeforvaltning at anlægge en swimming-
pool på ejendommen.

-e
Lb.nr. 47, Det danske Hedeselskab.

Fredningen skal ikke være til hinder for anvendelse af
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ejendommen matr.nr. 3 g, Legind by, til motel, dog at eventuelle
planer forinden må forelægges fredningsnævnet til godkendelse.

Lb.nr. 51, gårdejer Aage K. Soelberg.
Fredningen er ikke til hinder for, at dele af matr.nr. 6 ~,

Fårup by, øst for landevej nr. 16 medsælges til anvendelse som have
ved eventuel byudvikling på arealerne nord for fredningsgrænsen.

4. For d.§t fredede område g,Blder herefter følgende:
Område l omfatter fredningen med undtagelse af godset Højris.
A. GenereIle fredningsbestermnelser.

§ l.
Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, og de::

må som følge heraf ikke uden fredningsnrBvnets tilladelse foretaees
afgravninger, opfyldninger eller planeringer. Store sten må ikke
beskadiges eller fjernes, bække og væld må ikke reeulereo udover
det hidtil skete, og der må ikke ved yderligere udgrøftnine eller
bortpumpning af vand foretages vandstandssænkninger ud over de
allerede gennemførte.

Indretning af mindre parkeringspladser i terrænet skal ved
fredningsmyndighedernes foranstaltning kunne ske i tilknytning til
eksisterende veje.

Anlæg af nye veje må kun ske med overfredningsnævnets til-
ladelse.

§ 2.

Arealer, der i øjeblikket er under kultur, skal kunne dyrkesl

som. hidtil.
Udyrkede arealer må ikke opdyrkes og ikke gøres til genstand

for kemikalie behandling eller lienende indgreb, hvorved den vilde
plantevækst eller det vilde dyreliv kan lide skade.
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Ubcplantede arealer må, bortset fra plantr-ing af læheGn,
ikke beplantes uden fredningsrr:cvnets tilladelse. Selvs~ning på
ellers træfrie arealer bør fjernes og må, dersom ejeren ikke
ønsker at gøre det r::elv,kunne fjernes ved fredningsmyndighedernes
foranstaltning.

• § 3.
Bebyggelse er ikke tilladt. Større ombygninger af eller

tilbygninger til eksisterende bebyggelse må kun finde sted roea

fredningsnævnets forudgående godkendelse.
Opstilling af skQre, boder, master, transformatorstationer

eller andre skæmmenae indretninger m~ ikKe finde sted. LæskLu'c,
nødvendige for kl'eatu.rer, kan dog opføres med fredningrmævnetfo
tillade18e.

]'redningsnævnet kan [;odkende el-master til lokal forsyning.
Fredningen er ikke til hinder for, at der med fredningsnævnets
godkendelse u.dføres de for almenhedens rekreative udnyttelse af
området nødvendige anlæg samt etableres skiltning.

Campering må ikke finde sted.-e• § 4.

Der tillægges almenheden adgang til færdsel til fods ad
de i området eksisterende veje og stier samt til f33rdsel til
fods og ophold på de udyrkede arealer og i skovområderne bortset
fra ungplantninger.

Ophold og badning skal være tilladt for almenheden overalt
langs kysten Q~dtagen indenfor en afstand af 50 meter fra eksi-
sterende be~yggelser.

Fredningsmyndighederne kan tillade opsætning af møller eller
stenter, Råledes at den offentlige passage efter kendelsen kan zke
til mindst mulig gene for kreaturdriften. Afspærring kan ske på



- 16 -

dage, hvor der afholdes jagt.

§ 5.

Kendelsen skal ikke være til hinder for, at der af
ministeriet for offentlige arbejder anlægges en vejbro over

~allingsund i overensstemmelse med det af projekterings- og byg-

• geudvalget vedrørende en broforbindelse over Sallingsund udar-
bejdede og som projekt nr. V betegnede forslag. EndvidEre sk~l
fredningen ik~e vcere til hinder for, at der anlægges den i for-
bindeIse med broprojektet projekterede vej gennem det fredede
område fra Sallingsund· til Dalgaard. Vejen udbygges SOlli tospo-
ret vej i overensstemmelse med vejregleL ~, på fri strækning
med 13 meter planurnsbredde, men det ti:lctdes vejrnyndighedernf_
straks at udføre vejanlægget meC1 e·:~noget rummeligere tvær.p:t'()_~i1-

med henblik på en eventuel Genere ombygning til f j ref;poret ve j •

Forinden vejarbejdets påbegyndelse må detailprojektet
for vejens udførelse og linieføring forelægges fredningsnævnet
til godkendelse.

§ 6.

Kendelsen skal ikke være til hinder for, a t lJeg':ndsø
genskabes, såfremt der opnås godkendelse af et sådant projekt
hos en landvæsenskommission.

§ 7.

PåtalerGtte~ i henhold til ovenstående servitut tilkom-
mer fredningsr~vnet for Viborg amts nordlige fredningskreds,
Danmarks Naturfredningsforening og fredningsplanudvalget for
Vibor-/ amt i forerdng eller hver for sig.
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B. Særbestemmelser for de enkelte matr.numre.
Særbesternmelserne er opregnet i matr.nr. orden efter

ejerlav og sogn.
Udover særbestemmelserne er gjort bemærkning ved de matr.

nre, der helt eller delvis er omfattet af de i den generelle 8er-

• vituts § 2 nævnte bestemmelser om udyrkede arealer, se endviderp.
kortbilaget.

Fredsø b~ødderup sogn.
8 f Ved fredningen bestermr.esJ :lt E:elsk8bE:"C~

arealer ikke skal kunne spæl'res for (Jf-

fentligheCen, dog at selskabet skaJ

kunne regulere den motorioerede f?..; H' -

sel, eventuelt således at kun ViSS0
veje gennem plantagen holdes åben for
sådan færdsel. En eventuel udvidelse
af den offentliee kørende adgang lnå

kun ske med fredningsnævnets tilladel-
se.ej

(del af)lo b-_
el

lo Q

17 b

:B'redningsplanudvf1.leetka.n på det offer:i,

liges bekostning retablere den tidli-
gere studedriftsvej langs matr.nr. 'et~
nordskel, som foangsti.

Ingen.

Fredningsnævnet kan efter forudgående
høring af Rigsantikvarens fortidGmindc~
forvaltning tillade tilplantning af et
nu ubevok8et areal af den sydlige del
af matr.nr.et.

17 c Ingen.

18 ~, 19 ~, 20 ~, 21 b
22 ~, 23 b

Som for 8 f.
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F:r9§s.~!2;L Lødd e:r:.!2:.P_tæl!,n(fortsat L
24 a (del af)

• 24 b

25 b

'1

26 b

•
FårJlP by, Lødderup soen.
l c

4 a (del af) 5 (del af)

6 a (del af)-e•

Kårup bYl Lødderup sogn.
l §; (del af)

2 §; '(del af)

-e

I forbindelse med den ved fred-
ningskendelsen indrømmede offer.t-
lJige adgang for kørende og gåen--

de trafik ad vejen langs matr.
nr. 'ets sydskel , kan frednings-
myndighederne indrette et par
vigepladser.

Ingen.

I forbindelse med den ved f10C-
ningskendelsen indrø~~ede offent-
lige adgang for kørende og t::u~.:n-
de trafik ad vejen langs matr.
nr.'ets sydskel, kan fredningG-
mYll.J..i.!~{,ede.L'neindret te en (On1ce1-t

Som for 8 f.

Ingen.

(Generel servitut § 2).
Fredningen skal ikke være til
hinder for, at deleaf matr.nr.Et
øst for landevej nr. 16 medsælge2
til anvendelse som have ved even-
tuel byudvikling på arealerne
nord for fredningsgrænsen.
(Generel servitut § 2).

(Generel servitut § 2).
Læhegnet langs nordskellet ef
matr.nr.et vil være at ljerne
ved fredningsplanudvalgets fOT'3.(1·-

staltning.
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KArup ~-, LødJeruD sQBn (fortsat)
2 .Q (del af) Ingen.

2 [, 2 ~, 3 § (del af),
3 d

(Generel servitut § 2).

4 a (del af) Det tillades at opsætte hebn om-
kring de nuværende vildandedamme
på matr.nr.et, men der må ikE.e
opføres skur eller arbejderholiG.•
(Generel servitut § 2) •

.,
5 a (del af) Fredningen skal ikke være til

hinder for on placering af ejen-
dommens bygninger med en udvidet
byggemargin på 30 m til hver ~ide
i fornold til den nuværende pl~-
c8ring.
(Generel servitut § 2).

5 d Det tillades at opføre et ride-
hus i tilknytning til og nord
for de eksisterende t)~Te;ningerpa
matr.nr.et under forudsætning
af, a t proj ektet forinden ead--
kendes af nævnet med hensyn til
udseende, farver m.v., og under
forudsætning af, at Rigsantikva-
rens fortidsmindeforvaltnines
godkendelse indhentes, før arbej-·
det påbegyndes. ~ndelig tillades
det lodsejeren efter forud :lnd-
hentet godkendelse af nævnet og
Rigsantikvarens fortidsmindefor-
valtning at anlæ[':geen swimming-
pool på ejendo~~cn.
(Generel servitut § 2).

5 ,g, 5 f, 5 g (Generel servitut § 2).
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~åTup by, Lødderup 80gQ (fortsat)
6 a

7 Q

'1
8 Q

9 a

lo a (del af)

-e
e

~eeind by, Lødderup sogn.
l ~, l c

l !!

-e

Kendelsen skal ikke være til hin-
der for, at der i tilknytning
til den på ejendommen etablerede
ridebane anlægges en terrænspring-
bane.
(Generel servitut § 2).

Kendelsen skal ikke være til hin-
der for, at der i tilknytning til
den på ejendommen etablerede ridE-
bane anlægges en terrænspringbane.
(Generel servitut § 2).

(Genere~ servitut § 2).

Fredningen skal ikke være ti'!.{.J :l-
der for- tilplantning af græsLtr'Ga,··
let på matr.nr. et.
(Generel servitut § 2).

Ingen.

Ingen.

Ved fredningen bestemmes, at sel-
skabets arealer ikke skal kunne
spærres for offentligheden, dog
at selskabet skal kunne regulere
den motoriserede færdsel, even-
tuelt således at kun visse veje
gennem plantagen holdes åben for
sådan færdsel. En eventuel udvi-
delse af den offentlige kørende
adgang må kun ske med fredning8-
nævnets tilladelse.

Fredningen skal ikke være til hin-
der for, at der til erstatning for
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Legind by, 1ødc1erup sogn (fortsat)

l fE.

l f

l h, l i, l ~, l l, l ill,
l !!, l .Q

2 Q

det skovfogedhus, der eksproprie-
res i forbindelse med anlægget
af Sallingsundbroen, og den vej,
der fortsætter broen, med fred-
ningsplanudvalgets godkendelse
af beliggenhedsplan og tegninger
opføres et nyt skovfo8edhus på
det under hesigtigelsen aftalte
sted øst for savværket.
Det bemærkes, at der ifølge
plantningsselskabets oplysning
ikke anlægges have umkrin[S skov-
fogedhuset.
(Generel servitut § 2).

Ved frednin[Sen bestemmes, at s81·-
skabets arealer ikke skal kUlill8

spærres for offentligheden, dog
at selskabet skal kunne regulere
den motoriserede færdsel, even-
tuelt så10Jes at kun visse v0je
gennem plantagen holdes åben for
sådan færdsel. En eventuel udvj-
delse af den offentlige kørende
adgang må kun ske med fredn:i_nes-
nævnets tilladelse.
(Generel servitut § 2).

Ingen.

Fredninesnævnet har (vedrørende
matr.nr. 2 Q og 3 g) udtalL. at
"fredningen ikke er til hirlder

I

for enhver form for landbrugsbyg--
geri, således heller ikke for
opførelse af en fodermesterboligl!
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Leeind py, Lødderup sogn (fortsat)

2 si

2 e-e
e 2 f

2 h

2 i

3 a

3 c

3 ~

3 f

le

(samt vedrørende matr.nr. 2 e og
2 i), at bygninger til brug for der
ved ejendommen drevne rideskole,
uanset fredningen må opføres p~
ejendommen, og at fredningen ikke
er til hinder for opførelse af en
ny bygning til beboelse i stedet
for den eksi.sterende, dog skal næv-
net søges om godkendelse af et så-
dant bygceri.

Ved fredningen bestemmes, at sel-
skabets arealer ikke skal kurule
spærre3 f-r offentligheden, dog at
selskabet skal kun~e rceulere 0(;~'~
motoriserede færdsel, eventuel"'..,Cl:,,,
ledes, at kun visse veje gennem
pJantagen holdes åben for sadan
færdsel. En eventuel udvidelse af
den offentliee kørende adgang må
kun ske med fredningsnævnets tilla-
delse.

Som for 2 Q.

Som for l f·
Som for 2 d.

Som for 2 Q.

Ingen.

Som for l f.
Som for 2 ~.
(Generel servitut § 2) •
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Legind by, Lødderup sogn (fortsat)
3 g Fredningen skal ikke være til

hinder for anvendelse af matr.
nr.et til motel, dog at eventueJ-
le planer forinden må forelægges
fredningsnævnet til godkendelse.

4 B, 4 Y. : Som for 2 .9:,.

5 a 7-, Ingen.

•• Sallinp;sWld Færgegård , lJ0dderup sogn .
l a Fredningen skal ikke være til

hinder for, at fredningsnævnet
efter indhentet udtalelse fra
frec.1rdngsp1.anudvalget for Viborg
amt G'.·Qk'.?nder

•

l) en udbygning af kroens byenin-
ger, eventuelt i form af en
selvstændig bygning af rr.otel-
kaTakter , anbragt nordøst fo:-c
de nuv...erendebygnin~el' på det
opfyldte areal,

-e
e

2) en udvidelse af den eksjste-
rende campingplads,

3) benyttelse af et areal imellem
kroen og fjorden som bYGge-
plads under vejdirektoratei..3
arbejde med opførelse af S&1-
lingsWldbroen.

(Generel servitut § 2).

l ~ (Generel servitut § 2).

l c Ingen.
Som for l a (+ generel ~ervitut

§ 2).
l d
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lLallingsund Fmrgep,ård, Lødderup sogn (fortsat)
l e Ingen.

l !, l g : Som for l d.

l h, l i Ingen.

l ls Ved fredningen bestemmes, at sel-
skabets arealer ikke skal kunne
spærres for offentligheden, dog
at selskabet skal kunne regulere
den motoriserede færdsel, even-
tuelt således at kun visse veje
gennem plantagen holdes åben ror
sådan færdsel. En eventuel udvi-
delse 8.I den offentlige k,z,rEnl1e

nævnets tilladelse.
(Generel servitut § 2).

l 1. (Generel servitut § 2).

Højris hoved&~rd, Lørslev sog~
l g (Generel servitut § 2).

l h De på matr.nr.et beligeende to
so~nerhuse vil være at fjerne
på ejerens bekostning senest
25 år fra afsigelsen af overfred-
ningsnævnets kendelse.
Fredningen skal ikke være til
hinder for normal vedligeholdel-
se af husene, hvorimod bygnj.ngs-
udvidelse ikke er tilladt.
(Generel servitut § 2).

l u (Generel servitut § 2).
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Lørslev by, Lørslev sogn.
2 f! '(del af) Ingen.

2 c (Generel servitut § 2).
2 e (del af) Landbrugsbygningerne, der ligger

umiddelbart landværts fredninDs-
grænsen, må om fornødent udvi-
des ind over frednir.gsgrænsen
med fredningsnævnets godkendelse
af byggeriet.
(Generel servitut § 2).". 2 :t., 2 ~, 3 d (d e l af) '.

3 §., 3 f

Ingen.

6 .9. (del af) Det på matr.nr.et beliggende
skur må alene benyttes som rR0-
skabsskur til fiskeriformc:il og
må således ikke ombygges til
andre formål.
(Generel servitut § 2).

6 n Ministeriet for kulturelle an-

-e-
liggender har som den da korcpe-
tente myndighed vedrørende byg-
geri søværts strandbyggelinien
tilladt, at den eksister~nde be-
byggelse på matr.nr.et kan bibe-
holdes indtil den 2/3 1977,
hvorefter huset fjernes uden ud-
gift for det offentlige. Fjer-
nelsespligten indtræder ved
eventuelt salg af ejendo~en for-
inden. Deklaration herom er
tinglyst på ejendommen.
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• Lørslev by, Lørslev sogn (fortsat)
6 .Q.

8 ~ (del af).,
8 i, 8 g (del af)

8 h (del af)

.- 9 ~ (del af), 9 fel
9 h (del af)

13 b (del af)

14 b (del af)

15 ~ (del af), 16 ~
(del af)

Ministeriet for kulturelle anlig-
gender har som den da kompetente
myndighed vedrørende byggeri sø-
værts strandbyggelinien tilladt,
at den eksisterende bebyggelse
på matr.nr.et kan bibeholdes i
15 år fra den 2/3 1967, hvorom de-
klaration er tinglyst.

Et areal ved de to gravh0je ud-
lægges som vedvarende græsnine,
der dog kan omlægges.
(Generel servitut § 2).

Ingen.

Grusgraven på matr.nr.et kan
fortsat udnyttes, dog at arealets
tilstand skal retableres efter
gravningen, efterhånden som denne
skrider frem, således at skrånin-
gen jævnes ud og får lov til at
gro til igen.
(Generel servitut § 2) •

Ingen.

(Generel servitut § 2).

Ingen.

Det uden tilladelse opførte som-
merhus vil være at fjerne inden å.
1/4 1976 på grundejereno ansvar.

Ingen.
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24 a (del af) Ingen.

24 d (del af) (Generel servitut § 2).

24 g (del af), 24 h
(del af), 24 i (del af),
24 ~ (del af)

Som for 24 d.

, Område 2. Omfatter godset Højris.
Fredninesbesterr~elser:

A. Terræn m.m.
l.

Der må ikke uden fredningslli~vnets tilladelse foretages
afgravninger, opfyldninger eller planeringer, udover hvad der er
påkrævet for den landbrugsrnæssige drift af det for tiden dyrkede.
Almindelige, mindre jordarbejder skal iøvrigt kunne foretages i
tilslutning til eksisterende bebyggelse.

"e• Anlæg af nye veje, bortset fra markveje, må kun ske med
overfredningsnævnets tilladelse .

2.
Udenfor de til landbrug og skovbrug benyttede arealer

(jfr. tinglysningskortet) må bække og væld ikke reguleres, ligesom
der ikke må finde vandstandssænkninger sted.

3.
Uden særlig tilladelse skal eksisterende grøfter og veje

kunne vedligeholdes og udbygges.
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4.
Søerne i Gamrnelør plantage ma ikke afvandes, og søernes

omgivelser må ikke afdrænes eller yderligere tilplantes. Samme
bestemmelse skal gælde den sydvest for Højris beliggende sø på
matr.nr. l ~, Højris hovedgård.

Indenfor det på tinglysningsridset viste randareal ved
den østlige sø i Gammelør plantage, må der ikke foretages kemika-
liebehandling etc., der kan forringe søens biologiske ligevægt.

5.
Fredningen skal ikke være til hinder for, at ejeren

(eller fredningsmyndighederne efter aftale med ejeren) foretager
oprensning og retablering af mølledammen ~cd 1illeris. Erhvervs-
mæssig udnyttelse af arealet omkring mølledammen må ikke finde sted.
Det tillades at udleje fiskeretten samt at indrette beskyttede
rugepladser for vildænder, men ikke opførelse af skure ID.V.

Enhver form for offentlig sejlads på den eventuelt retab-
lerede dam forbydes. Endvidere er badning ikke ~illadt.

-e
e

6.
Lillerisvejen forbi vandmøllestedet samt den offentlige

bivej vest for matr.nr. l E, Kårup by, må ikke ændres, hverken i
forhold til trac~ eller beliggenhed (Evt. vigepladser skal dog
kunne anlægges efter særlig udpegning af fredningsnævnet).

B. Lan~rugsdrift, beplantning m.v.
7.

Arealer~ der i øjeblikket er under landbru[!:smæssig elJ_e.~

skovbrugsmæssig drift (jfr. tinglysningskortet) skal kunne urives
henholdsvis landbrugsmæssigt og forstmæssigt på den til enhver tid
mest rationelle måde. Herfra er dog undtaget de skovarealer, der
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er vist på tinelysningskortet, hvor nedenstående særlige bemærk-
ninger skal gælde.

Udyrkede arealer må ikke opdyrke s og ikke gøres til gen-
stand for kemikaliebehandling eller lignende indgreb, hvorved
den vilde flora eller fauna ville blive skadet.

Ubeplantede arealer må ikke beplantes uden fredningsnæv-
nets tilladelse: selvsåning skal k~~ne fjernes og kan, dersom~, ejeren ikke selv ønsker at gøre det, fjernes ved fredningsmyndig-
hedernes foranstaltning efter samråd med ejeren.

8.
Kodriverdalen i Højris skov SKål ~t8dse bevares som løv-

skov.

9.
Slåenskrænten (matr.nr. l e, Højris hovedgård).
Beplantningsgrænsen for skoven ansættes til 4 m. fra

skræntens overkant.

-e
e

lo.
Forlandet mellem kystskrænten og den offentlige bivej

nr. l (nord og syd for Gammelør odde).
Forlandet mellem skrænten og vejen skal bevares i natur-

tilstand.

ll.
Hasselkrattet (matr.nr. l e Højris hovedgård samt matr.

nr. 4 c, Kårup bYl
Området mellem nordkanten af beplantningen, strækkende

sig til den høje trærække (SOffi vist på vedlagte tinelysningskort)
skal bevares i naturtilstand.
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12.

Beplantning omkriJ:"lgslugten og den lille sø på ma tr.n~
11, 6 b, 7 b og 4 b.

De vestvendte skråninger på matr.nr.~ 6 h, 7 h og 11 skal
på det offentliges bekostning ryddes for den gamle skovbeplant-
ning, og skråningen og søens nærmeste omgivelser skal herefter
bevares i naturtilstand og må ikke inddrages i skovdriften.

Rydningsbestemmelsen m.v. gælder ikke for bakkeknaden,
der skyder sig ud imellem søen og den nord for liggende levning.

13.
DE::rationelt beplantede nåletræsarealer på matr.nr. tl c,

Kårup by, afdrives, når hugstmodenhed nås, (dog max. 5 år fra =red-
ningsnævnehl kendelse den 12/12 1970). :E'orden del af arealet,
der er beplantet med sitkagran (ca. t ha) tillades afdrivningen
udsat udover 5 år, indtil hugstmodenhed nås. Arealerne må ikke
genbeplantes.

For så vidt angår et hegnet strandareal på samme matr.nr.
på

ska~godsets bekostninB og ved dettes foranstaltning etableres
passage langs kysten for offentligheden ved etablering af låeer,
møller eller lignende.

14.
For hasselkrattet (matr.nr. l Q, Højris hovedgård, samt

matr.nr. 4 Q, Kårup'by), ~Btr.nr. 11, Kårup by, samt søen på
matr.nr. 4 h, Kårup by, ~lder iøvrigt følgende fællesbestemmelser
for så vidt a~går pleje m.v.

Fredningen skal ikke her være til hinder for, at der op-

vokser ~e på stedet naturlige vækster; fredningsmyndiGhederne
skal dog haVE::adgang til om fornødent at rydde og pleje arealer-
ne, herunder at rydde udsigtsspærrende bevoksninger efter samråd
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med ejeren.

15.
Den gamle lindeall~, der fra offentlig bivej nr. l fører

til hovedbygningen på Højris, skal bevares i sin nuværende til-
stand; eventuel vejudvidelse vil dog kunne tillades med absolut

16.

respekt for all~en.

g. Bebyggelse m.v.

'',J' Den for landbrug, skovbrug og fiskeri nødvendige bebyg-
gelse kan opføres med frednL~gsnævnets godkendelse af placering
og udformning.

Herudover er bebyggelse ikke tilladt. Større om- og tiJ.-
bygninger af eksisterende bygninger må kun finde sted efter fred-

,
ningsnævnets forudgående godkendelse.

Opstilling af skure, boder, master, transformatorstatio--
ner eller andre skæmmende indretninger må ikke finde sted.

Fredningsnævnet kan godkende el-master til lokal for sy-
ning.ee Fredningen er ikke til hinder for, at der med frednings-
nævnets godkendelse udføres de for områdets rekreative udnyttelse
nødvendige anlæg samt etableres skiltning.

Campering må ikke finde sted.

17.
Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at der i

forbindelse med landbrugsdriften og skovdriften og i funktionel
tilknytning hertil ka.n etableres almindelige læskure eller arbejds- I

skure.
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le.
Denfornødne forst- og landbrugsmæssige hegning af de

under drift værende landbrugsarealer og skovarealer skal kWlne
foretages overalt. Fornødne hegnsgennemgange i forbindelse med
de ved fredningen udlagte gangstier skal kunne etableres ved
fredningsmyndighedernes foranstaltning.

Kvægpassager skal respekteres.

D. Adganf,sforholn m.v.
19.

Offentligheden "har adgang til færdsel til fods i den på
tinglysningskortet viste del af området på alle udyrkede ar~aler
og iøvrigt ad eksisterende veje og stier samt ad de stier, som
er angivet på kortet, alt iøvrig~ jfr. naturfredningslovens § 55,

stk. 2 til 4.
På de offentligt tilgængelige arealer, herunder veje og

stier, må ingen form for hegning foretages uden forudgående tiJla-
delse af fredningcnævnet i det enkelte tilfælde, og da på de af
dette fastsatte vilkår, jfr. dog pkt. 18.

20.
Fredningsmyndighederne skal have ret til uden udgift for

ejeren af afmærke ture for gående færdsel i naturområderne ad de
på servitutkortet viste veje og stier. Fredningsmyndighederne skal
til vejledning for publikum kWlne opsætte kortborde på enkelte
centrale steder i området.

21~
Der gives ikke offentligheden adgang fra Kodriverdalen

mod nord til stakladen syd for Højris. Dette forbud markeres ved
skiltning.
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22.
Kørende færdsel fra savværkspJadsen ue ind i bøeeskoven

mod vest skal kunne forhindres ved aflåselige bOlnme og ved for-
budsskilte, alt på det offentliges bekostning.

23.
Der etableres stiforbindelse fra stisystemet syd for

Kårup ådal tværs over denne til den udlagte sti nord for ådalen.
Stiforhindolsen etableres ud for skellet mellem 3 ~ og 4 a.

'I 24.
Der gives offentligheden adgang til fods fra alleen ved

Højris mod nord (Steensen-Leth monumentet) til Kårup ådal, idet
der samtidig på fredningsplanudvalgets fcranstaltning foretGges
en forlooe,ningaf den nuværende markvej, hvor denne benyttes som
sti. Mellem den nye markvej og den gamle markvej (stien) etable-
res på fredningsplanudvalgets foranstaltning indhegning.

Fredningsplanudvalget bekoster og lader opsætte et lavt

-e
vildthegn ind mod parkaroalet, fra nordøstre hjørne ~f oei. f]'(-;dede
areal ved mindestenen (Steensen-Leth-monumentet) og til skovarea-
lets nordøstre hjørne.

Ved fredningsmyndighedernes foranstaltning skal der,
efter forhandling med ejeren, på udyrkede arealer eller i forbin-
delse med til offentlig færdsel udlaete stier, opsættes møller
eller stenter i hegn som gennemgang for de besøgende.

26.
:Fredningskendelsen skal ikke være til hinder for, :1t

staten, efter forhandling med ejeren, erhverver og indretter area-

ler til offentlige parkerings- oe opholdspladser, herunder etable-
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4t l'er offentlige toiletter.
Parkering udenfor dertil indrettede pladser må ikke

finde sted, hvorved bemærkes, at tømmeroplagspladser må respekte-
res som en del af skovarealerne.

27.
Fredningsmyndighederne bekoster og lader foretage fornø-

den afmærkning af arealer, som ikke må opdyrkes eller gøres til
genstand for kemikalieb€handling samt af de i pkt. 4, pkt. 8 og
pkt. 11 omhandlede arealer.

28.
Påtaleretten i henhold til ovenstående 3ervitut tilkommeT

fredni.ngsnævne t. f'·.:.r Viborg amts nordliee fredningskreds , Danrnarlcs
Naturfredningsforening og fredningsplanudvalget for Viborg hmt j.

forening eller hver for sig.

5. Ersta tnin.9;er.

]'orsåvidt angår ejendomme, for hvilke der ikke er indgivet
anke, har overfredr..ingsnIDvnet tiltrådt de af fredningsn~vnet til-
kendte beløb bortset fra lb.nr. 2, for hvis vedkommende fredninGs-
bestemmelsen er ændret.

For ejendomme tilhørende ankende samt for lb.nr. 2 er
fremsat tilbud på noget ændrede beløb. Det er herved lagt til
grund, at man, uanset at fredningssagen er rejst 2-3 år før ikraft-
trædeIsen af loven om by- og landzoner, og forholdene forud for
denne har måttet tages i betragtning, dog kun i meget ringe omfang,
har fundet at måtte tage hensyn til byggechancer i områd'2!t.Herti.l
kommer, at store dele af område t ey· omfattet af de i nllturfred··

'1'- ningsloven indeholdte byggeliniebestemmelser.
De fremsatte tilbud er accepteret af 11 ejere, medens for

de øvriges vedkommende accept ikke opnåedes, hvorfor erstatnings-
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fastsættelsen overlades taksationskommissionen vedrørende natuI'-
fredning.

Taksationskommissionen har herefter ved en den 3. august
1973 afholdt taksationsforretning fastsat erstatningerne til de
under lb.nr. 2, 3, 7, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30,
31 og 32 angivne ejere, som anført i nedennævnte konklusion •

• 6. Omkostninger.
Forsu.vj.dt angår de under sagen fremsatte påstande om d:.ek-

ning af omkostninger har overfredningsnxvnet tillagt de under
lb.nr.ne 21-23, 25-27 og 30-32 nævnte ejere et beløb af 5.000 kr.
til dækning af advokQtbistand i forbin~elQ~ med fredningssagen.

Et kort nr. 2109/70 udvisende b] .a. grcDnsernc fol' det ::r8-

dede område, ial t ca. 883,2 ha, er vedhæftet nærværende kendelf,8.

T h i b e s t e m m e s:
Den af fredningsnævnet for Viborg amts nordlige frednings-

kreds den 12. december 1970 afsagte kendelse om fredning af Legind
Bjerge-Højrisområdet stadfæstes med d.e af det for3n8t~ende fø1een-

-e• de ændringer, således at nedennævnte ejendomme pålægges de foran
under punkt 4, jfr. 3, fastsatte bestemmelser. Der er tillagt tid-
ligere eller nuværende erstatningsberettigede ejere de ud for
hver enkelt anførte beløb, der alle er udbetalt.

Der tillægges de erstatningsberettigede følgende erstatnin-
gel' og omkostninger, idet der efter forevist dokumentation herfor
er taget hensyn til stedfundne ejerskifter m.v.:



•e

•~.

-e
e

Lb.
nr. Matr.nr ..

4.000,00l. 8 I, 9 f, Ljør-
slev by og sogn,
og del af matr.
nr. 24 i, Ør-
ding by-og sogn.

2. Del af matr.nr.
24 2., Ørding
by og sogn.

3. Del af matr.nr.
24 g, Ørding
by og sogn.

4a. Del af matr.n~.
24 ~, Ørding
by og sogn.

4b. Del af IDQtr.nr.
24 §" Ørding
by og sogn.

5. Del af matr.nr.
8 h, 9 h, 15 9:.,
16 2., Ljørslev
by og sogn og
24 h, Ørding by
og soen.

6. Del af matr.nr.
8 g, 8 g, 9 g,
J~jørslev by
og sogn.

7. Del af matr.nr.
13 R, 14 R,
Ljørslev by og
sogn.

8. Del af matr.nr."
3 2., Ljørslev.
by og sogn.

9. 3 t, Ljørslev
~y og sogn.

lo. 3 g, Ljørslev
by og sogn.
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Fredet
areal
ial t ha

3,9

0,4

2,1

7,7

1,7

5,0

6,8

0,6

0,9

0,7

0,5

Navn og adresse

Erling Riis Nygaard,
Ørding,
7990 øster Assels.

Fabrikant Niels Hugo
Petersen,
0r(,'iing,
7990 øster Assels.
Gårdejer Søren From
Josefsen,
Ørding,
7990 øster Assels.
Morsø kommune,
7900 Nykøbing Mors

Ingeni!:;Tflans Dahl,
Årbæk Mølle, Ørding
7990 øster Assels.
Gårdejer Jens Chr.
Skovbo,
Ljørslev,
7900 Nykøbing M.

Gårdejer Jens Dam,
Ljørslev,
7900 Nykøbing M.

Gårdejer Brik Kor-
tegaard,
Ljørslev,
7900 Nykøbing M.
Gårdejer Aksel
Pedersen,
Ljørslev,
7900 Nykøbing M.
Slagtermester Jens
Schrøder,
Herningvej 66,
8600 3il1\:eborg.
Forretningsfører
Richard Mathiassen,
7900 Nykøbing M.

Beløb
kr.

800,00

3.500,00

15.000,00

7.000,00

11.500,00

400,00

1.000,00

o

o
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Fredet
Lb. areal
nr. Matr.nr. ialt ha Navn og adresse

Beløb
kr.

ll. Del af matr.nr. 5,1
2 ,§" 6 ~, Lj ør-
slev by og
sogn •

12. 6 Q, Ljørslev
by og sogn.

13. 6 g, Ljørslev
by og sogn.

14. Matr.nr. ~ ~1

IJjørslev by og
sogn.

15. Matr.nr. 2 ~,
Ljørslev by og
sogn.

16. 2~, Ljørslev
by og sogn.

17. Del af matr.nr.
2 §" Ljørslev
by og sogn.

18. l g, Højris Ho-
vedgaard,
Ljørslev sogn.

0,6

0,5

9,3

4,9

2,5

0,2

4,3

Gårdejer Vilhelm
Kristensen,
Ljørslev,
7900 Nykøbing IVI.
Frivilligt Dren~e-
forbund (F.D.F.)
v/bankdirektør N.
Riis,
Ga8'\rær~svej lo,
7900 Nykøbing M.
Fru Lissen Reintoft
og Alfred Bove,
Grønnee;ade 4Z,
7900 Nyl{øbing T'l.

Købmand Holger Clem-
mensen,
7900 Nykøbing M.
Gårdejer Johannes
Kroe;h,
Ljørslev,
7900 Nykøbing H.
Gårdejer Karl
Iversen,
Ljørslev,
7900 Nykøbing M •
Gårdejer Jens
:F'arcinsen,
Ljørslev,
7900 Nykøbing M.
Tømrermester Hans
Vestergaard,
Str. Lyngbjerg,
7500 Holstebro.

7.000,00

o

300,00

7.400,00

6.000,00

3.000,00

o

15.000,00



Lb.
nr. Matr.nr.

450.000,00
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Fredet
areal
ialt ha

19. l~, l h, l d 403,9
l ,§" l f og del
af matr.nr. l i,
Højris hovedgård,
Ljørslev sogn,
IDatr.nI' • 2 s,
Ljørslev by-og
sogn,
matr.nr. l b,
Sallinp,sund-
Færgegård,
Lødderup sogn,
matr.nr. l b, 3 h,3 c, 4 b, 4-c,
5 h, 6 li, 7 h,
11 og 12,
Kårup by, 1ødde-
rup sogn.

20. Del af matr.nr.
l 1, Højris ho-
vedgård,
Ljørslev sogn.

-'e•

21. Matr.nr. 5 e og
del af matT-:-nr.
4 ~, Kårup by,
Lødderup sogn,
matr.nr. l u,
Højris hoved-
gård,
Ljørslev sogn .

22. Del af matr.nr.
3 ~, Kårup by,
Lødderup sogn.

23. Del af matr.nr.
2 a, Kårup by,
Lødderup sogn.

24. Del af matr.nr.
lo g, Kårup by,
Lødderup sogn.

25. Del af matr.nr.
l ~, Kårup by,
Lødderup sogn.

0,2

32,4

6,5

10,7

4,4

28,7

Navn og adresse

Fru Marie Louise
Grafin von Schwe-
rin, Højris.

Gårdejer Aksel
110ft,
7900 Nykøbing M.

Gårdejer Niels Chr.
Odgård,
Kårup,
7900 Nykøbing N.

Hr. Søren Kristian
Wiliam Josefsen,
Kårup,
7900 Nykøbing M.
Gårdejer .A2.ge
Christensen,
Kårup,
7900 Nykøbing M.
Gårdejer Chr. Ma-
rinus Jensen Krog,
Kårup,
7900 Nykøbing M.
Gårdejer Niels
Andersen,
Kårup,
7900 Nykøbing M.

Beløb
kr.

400,00

40.000,00

10.000,00

'2.700,00

19.500,00



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

Beløb
kr.

26. Del af matr.nr.
2 ,:2.,Kårup by,
Lødderup sogn.

l

27. 5 f og del af
matr.nr. 5 ~,
Kårup by,
Lødderup sogn.

28. 2 d, 2 e, 5 d,
5 g, 6 §:, 7 c,
8 b,
Kårup by, Lød-
derup sogn,
matr.nr. l g,
Højris hoved-
e;aard,
Ljørslev sogn.

29. 3 d, 9 a,
Kårup by,
Lødderup sogn.

30. lo P. og del af
matr.nr. 24 §;,
Fredsø by,
Lødderup sogn.

~•
31. 24,:2.og del af

matr.nr. lo ,:2.,
Fredsø by,
Lødderup sogn.

3,0

16,5

34,4

4,9

6,2

12,2

32. 3 §;, Legind by 18,9
og sogn og
matr.nr. 25 ,:2.,
Fredsø by,
Lødderup sogn •.

33. 17,:2.,Fredsø by, 5,5
Lødderup scgn.

34. . l7 c, Fred sø by,
Lødderup so[~n.

0,5

Gårdejer Karl Se-
nius Nørgaard.,
Kårup,
7900 Nykøbing M.
Gårdejer Ejnar
Odgaard,
Kårup,
7900 Nykøbing M.
Autoforhandler
Johannes Kirkegaard,
Fruevej 30,
7900 Nykøbing fJI.

Gårdejerne Ejnar
og Alfred Nørgård,
Fredsø,
7900 Nykøbing l"1.

Tømrermester Thomas
Nørgård,
Fredsø,
7900 Nykøblng M.
Gårdejer Peder
Bækhøj Nørgård,
Fredsø,
7900 Nykøbing N.
Gårdejer Ludvig
Christensen,
Legind,
7900 Nykøbing M.

Gårdejer Ejnar
Nørgård,
Fredsø,
7900 Nykøbing M.
Læge Holger Mørch,
Nygade,
7900 Nykøbing M.

3.500,00

17.000,00

70.000,00

6.000,00

6.000,00

12.500,00

12.500,00

3.000,00
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Lb.
nr.

Fredet
areal
ialt haIVJatr. nr. Navn og adresse

~eløb
J.::r.

100.000,00

'1

35. l~, Sallingsund 151,8
Færgegård, Lød-
derup sogn,
matr.nr. 8 f, 18 E
19 E, 20 E, 21 E,
22 b, 23 b, 26 b,
Fredsø by~ Lødde-
rup sogn,
matr.nr. l d, l f,
2 ~, 2 f, 2-h, 3-Q,
4 u, 4 v,
Legind by, Lødde-
rup soen.

36. l c, l e
Legind by,
Lødderup
sogn
l h, l i,
Sallinr,sund Færge-
gård, 1ødde-
rup sogn.

0,7

37. l l,
Sallingsund fær-
gegård, Lødde-
rup sogn.

0,4

Plantningsselskabet
"Legind BjergelI A/S,
Legind,
7900 Nykøbing Mors.

Sallin~sund Færge-
fart A/S,
7900 Nykøbing Mors.

Erstatningsbeløbet
300,00 kr. forde-
les således:

l. Dr.med. R. Movin,
Nordre Fasanvej 61,
2000 Kbhvn. E'.

2. Dr.med. Knud Bech,
Kristianiagade 6,
2100 Kbhvn. 0.

3. Læge Vagn Norden-
toft,
Anton Bachsvej 2,
Hasseris,
9000 Alborg.

4. L--.egeVagn Fock,
Næsset 27,
8700 Horsens.

5. Læf,8sekretær Nina
~'lov:.t-n,
Ndr. Fasanvej 61,
2000 Kbhvn. 1".

6. Ovennævnte læge
Vagn Nordentoft

o

60,00

60,00

60,00

60,00

15,00

15,oc
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:fredet
areal
ialt ha

38. l~, l ~, l t, 24,8
l g, Salljngsund
:Færgegård, 1ød-
derup sogn.•• 39a. l ~ Sallingsund
Færgegård, Lød-
derup sogn.

39b. l c, Salling-
sund Jt'æreegård,
Lødderup sogn.

40. l h, l n, l o,
lJegind by, Lød-
derup sogn.

41. l i, Legind by,
1ødderup sogn.

42. l~, Legind by,
Lødderup sogn.

43. l 1, Legind by,
Lødderup sogn.

44. l~, Legind by,
Lødderl'.')sogn.

45. 2 Q, 3 ~, Legind
by, Lødderup
sogn.

.0,3

0,6

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

9,7

Navn og adresse

7. Fru Visentia Beeh,
Kristianiagade 6,
2100 Kbhvn. 0.

8. Fru Inga Fock,
Næsset 27,
8700 Horsens.
A/S Sallingsund
Færf,ekro,
7900 Nykøbines f'L

Maskinhandler Aage
Andersen,
Gl. Yøg~~andevej, 762,
2660 Brøndby Strand.
}<'rul\1agdaM.K.
Chrlstenf3en,
Sallingsund,
7900 Nykøbing M.
Fru Edith Brandt,
7900 Nykøbing lVI.

Frk. Olga Søndergaard
Jensen,
Algade 16,
7900 Nykøbing M.
Prokurist Poul Bang,
Vognmandsparken 26,
2100 København 0.
og
Direktør Knud Bigum,
Jens Kofoedsgade 2,
1269 København K.
Tømmerhandler Johannes
Fog,
Hovedgaden 45,
2800 Lyngby.
Planteskoleejer
Oskar Bangs enke,
fr1..l.Ester Dang,
7900 Hy"'\:øbingIVi.

Limfjordsøsterskom-
pagniet v/direktør
Tage Priess,
7900 Nykøbing f/I.

Beløb
kr.

15,00

15,00

10.000,00

50,00

300,00

300,00

O

o

300,00

o

3.000,00



Lb.
nr. Matr.nr.

46. 2 e, 2 i,
Legind by,
Lødderup sogn.

47. 3 g, Legind by,
Lødderup sogn.

48. l~, Legind by,
Lødderup sogn.

1 49. 5~, Lcbind by,
IJødderup Rogn.

50. 3 I, Lcgir2 ~Y1
Lø<.lderup~Qgn.

51. l c oe del af
matr.nr. 5,
6 ~, }"'årupby,
Lødderup sogn.

52. Del af matr.nr.4 g, Fårup by,
Lødderup sogn.

53. UmatrikuIeret
areal ved fær-
gelejet,
Lødderup sogn.

Fredet
areal
iaIt ha

0,6

Navn og adresse

500,00

0,4

4,~

1,0

4,3

26,1

4,9

0,5

54. nr. 7, Legind by, 5,1
Lødderup sogn.

Omkostninger
(adv.Jørn Hansen .....) _

883,2

Fru Poula Bengtsen,
Frederiksalle 105,
8000 Århus C. .
Det Danske Hedesel-
skab,
8800 Viborg.
Gårdejer Fredmann
Ka11nn.aupe,
rJer~i :~"i,
7900 Nykøbing M.

G8rJejer Aage
KristiRn Kristensen,
Legjnd,
7900 Nykøbinc, N.
Gårdejer Henry Dam,
IJegj_nd,
7900 Nyl{Øbing 11.

Gårdejer Aage
Kresten Soelbere,
Fårup,
7900 Nykøbing lVI.

Gårdejer Chr.
Overgård,
Fårup,
7900 Nykøbing H.
De Danske Stats-
baner

Legind Bjerge Pum-
peanlæg v/gårdejer
}'redmann,
Kallehauge ,
Legind,
7900 Nykøbing M.

Beløb
kr.

o

1.500,00

'500.00

3.000,00

22.000,00

10.000,00

o

2.500,00

5.000,00

910.oC'(JjOC
==...=====-===-=::..= ===-:-=
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Samtlige beløb med lmdtage1se af omkostningsbeløb er forren
tet med lo % p.a. fra den 12. december 1970 at regne til udbe-

talingen.
Frednineserstatningen og omkostninger er afholdt med 3/4

af statskassen og 1/4 af Viborg amtskommune.

1

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

~~;'W,.-.•l
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\
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FREDNINGSNÆVNET>
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REG. Nk. Sf.e>ø

UDSKRIllT
af

Forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

4t År 1970, den 12' december kl. lo holdt fredningsnævnet for Viborg
amts nordlige fredningskreds møde på tinghuset i Vestervig.

I, •,

Til stede var formanden, dommer Aage Bech, Vestervig.
Der foretoges~
Fr. sag nr. 37/1967 Fredning af Legind Bjerge-

Højrisområdet.
Formanden bemærkede, at den nedenfor anførte kendelse i ud-

kast har været forelagt for nævnets øvrige medlemmer, det amtsvalgte
medlem, vurderingsformand, gårdejer Harald Ovesen Nygaard, Kallerup,
pr. Thisted, det kommunevalgte medlem, skovfoged Aage Jensen, Provst
Gchadealle,Nykøbing Mors, for Morsø kommune, og de tidligere sogne-
valgte medleIMIer, gårdejer Kr. Mehl Pedersen, Ljørslev pr. Nykøbing
Mors for Ljørslev-0rding sogne og gårdejer Alfred Sørensen, Fredsø,
pr. Vils for Lødderup-Elsø sogne, der alle har erklæret sig enige i
kendelsen. Han bemærkede endvidere, at samtlige af fredningssagen
omfattede lodsejere ved nævnets skrivelse af 24' november 1970 er
underrettet om tid og sted for kendeIsens afsigelse.

Derefter afsagdes sålydende
K e n d e J. s e~
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Ved skrivelse af 27. februar 1967 fremsatte fredningsplanud-

'__ valget for Hjørring og Thisted amter og Danmarks Naturfredningsfor-
ening overfor fredningsnævnet for Thisted amtsrådskreds følgende
fredningsforslag:

Under henvisning til naturfredningslovens § l, jfr. § 35 til-
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lader liJ)anrnarksNaturfredningsforening11 og fredningsplanudvalget for
Hjørring og Thisted amter sig herved for fredningsnævnet at indbringe
spørgsmålet om fredning af det på vedlagte kortafsnit ( l: 10.000 )
og tilhørende matrikelkortudsnit ( l; 4.000 ) viste areal? beliggende
syd for Nykøbing købstad og vest for 3allingsund mellem landsbyen
Ljørslev, Kaarup, Legind og Faarup.
Det pågældende orrr&de omfatter det høje bakkeparti, Legind Bjerge,
der med sine skov- og lyngbevoksede skrænter hæver sig stejlt op fra
fjorden, den nord herfor liggende udtørrede Legind Vejle med de til
dennes nordlige randarealer grænsende bakkedrag, der fra Dalgård
strækker sig mod øst over landevejen til Faarup strand. Vest for plan-
tagen begrænses området af Lødderup-Kaarup vejen, hvorved man har til-
godeset udsynet over den centrale del af området samt over Kaarup Hede?
med sin meget smukke koncentration af bronzealderhøje; bebyggelsen ved
Kaarup er ikke medtaget i forslaget. Det vestlige forland til gården
iiHøjric" mellem denne og Ljørsls-v er medtaget i fredningen på grund
af dette landskabs rige variation~r og dets Yl&turlige tilknytning til
de foran nævnte områder. Den e,j endOllli}wLLgt.o'tunnoldal ved Vi ttrup Strøm~
danner fredningens grænse mod syd, s11udes at dette område forbindes
med"Højris" ved den mellemliggende kystfJtrækning.
Det af forslaget omfattede terræn er de fleste steder stærkt kuperet,
rigt på bratte slugter og mellemliggende moDelavninger. Skovklædte
skrænter begrænser bakkelandet mod do lave ()ngstræk',inger ved Højris,
mens det lave forland mod syd afrunder området ved Aarbæk Mølle. Det
samlede eksteriør omkring "Højris" med alleen, parken, voldgraven og
egeskoven samt det gamle vandmøllested ved Lilleris er af stor topo-
grafisk interesse og som sådan en uundværlig del af områdets helhed.
Som nærmere motivering for fredningen skal fremhæves nedenstående:
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Det omhandlede område, der inden for den foreslåede fredningsgrænse er
af en størrelse på ca. 950 ha, ar ind~nfor sine naturlige landskabelige
grænser bemærkelsesværdig ved sin samwensætning af landskabelige, ar-
kæologiske, historiske samt topografiske og naturvidenskabelige at-
traktioner og er som sådan enestående for øen Mors som for Limfjords-

,I landet i øvrigt. Med sin beliggenhed i købstadens nærhed og ved det
både nu og i fremtiden stærkt trafikerede Sallingsund er Lcgind-Højris
området fra gammel tid et af de mest søgte udflugtsmål i amtet, og dette
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forhold understreges yderligere af den udstrakte turistservice, der ydes
i Legind Bjerge plantage i retning af skiltning, køreveje, oplysnings-
arbejde etc.
Inden for den foreslåede fredningsgrænse findes foruden do af natur-
fredningslovens § 2 og § 25 omfattede områder en ældre frivillig fred-
ning Ved "Højrisil af mindesmærket for kammerherre Steensen-Leth samt
detto mindesmærkos nærmeste omgivelser~~rudover fredning af store
Bøgedal i Legind Bjerge plantage ( matr. nr. 21, Legind by, Lødderup
sogn ). Det pågældende areal er fredet iflg. tinglyst deklaration af
19/6 1924.
Foruden de nævnte fredninger er ved fredningsnævnskendelse af 10/5

21933 fredet et cirka 1800 ID stort areal i Sallingsund øst for vejen
til færgestedet ( matr. nr. 12, Sallingsund Pærgegård, Lødderup sogn ).
I forbindelse med broplanerne må forudses væsGntlige ændringer omkring
færgelejet og dettes forareal, og man har mont det rigtigt at medtage
hele dette areal i fredningssagen, men med den udtrykkelige bemærkning,
at alle etableringer i forbindelse mod de nuværende og fremtidige funk-
tioner i tilknytning til færgelejet bør være tilladt efter forud ind-
hentet tilladelse fra fredningsnævnet.
Selve Højris Slot med park og nærmeste omgivelser er medtaget i fred-
ningssagen, men der forudsættes bestemmelser, der sikrer ejendommens
frie benyttelse som landbrug, og det påregnes ikko, at offentligheden
skal have adgang hertil. En evt. vejrogulering af strandvejen må kunne
ske udon særligo betingelser, når forlandet mod stranden og mod Højris
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Plantage samt selve alleen til slottet bevares intakt.
Danmarks Naturfredningsforenings 10kalkomit4par ved flere lejlig-
heder, senest i 1965 over for fredningsnævnet rejst spørgsmålet om
fredning af bakkedrueet nord for Legind Vejle. Som motivering for
denne sag er der gjort gæld6nde, at bebyggelsen fra Faarup Strand
ved at snige sig overbakkekammen fra nord må befrygtes at ville virke
kompromitterenderverfor d& landskabelige hensyn i Legind Bjerge om-
rådet. Det nævnte bakkedrag tangerer nærværende fredningssags grænse
ved Faarup, men man har af praktiske hensyn ment det rigtigst at
forudsætte dette problem løst ad byplanmæssig vej.
A/S Legind Bjerge plantage ( 147 ha or omfattet nf fredningssagen )
ejes og administreres af et aktieselskab af samme navn, mens det
forstmæssige tilsyn er underlagt Det Danske Hodeselskabs 9. Plantage-
distrikt.
Højrids Gods ( 430 ha er omfattet af fredningssagen ) ejes af Marie
Louise grevinde von Schwerin.
24 ha indenfor den foreslåede frudningsgrænse ojes af r/s Sallingsund
Færgekro.
Den resterende del af det foroslåode omrD,de oa. 360 ha fortrinsvis
beliggende nord-vest for plantagen samt syd for ilHøjris1i ejes af
private lodsejere ( der henvis~s til lodsojorfortegnelsen ).
For at bevaro de rekreative og pædagoeiske værdier, der er til stede
i det af sagen omhandlede område, vj.l !'.rcdningspåstandGn gå ud på
følgende~
l. Der må ikke uden fredningsnævnets tillaeeIso foretages afgravninger,
opfyldninger eller planeringer Eller anlæg af nye veje, store sten
må ikke beskadiges eller fjernes; bække og væld må ikko reguleres ud
over det hidtil skete, og der må ikko vod yderligere udgrøftning eller
bortpumpning af vand foretagES vandstandssænkninger ud over do alle-

~ rede gennemførte.

t\

2. Arealer, der i øjeblikket er under kultur, skal kunne dyrkes som
hidtil. Udyrkede arealer må ikko opdyrkcs og ikke gøres til genstand
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for kemikaliebehandling eller lignend8 indgreb~ hvorved den vilde
plantevækst eller det vilde dyreliv kan lidG skade. Ubeplantede are-
aler må, fraset plantning af læhegn, ikke beplantes uden frednings-
nævnets tilladelse; selvsåning på ellers træfrie arealer bør fjernes
og bør, dersom ejeren ikke selv øn3ker at gøre det, fjernes ved fred-
ningsmyndighedernes foranstaltning. Kodriverdalen i Højris Skov skal
stedse være løvskov. Slåenkrattet på Gammelør Skrænt må ikke erstattes
af forstligt drevet skov, hvorimod vedligeholdende indgreb bør kunne
foretages.
3. Den for landbrug, skovbrug og fiskeri nødvendige bebyggelse skal
kunne ske uhindret; eksisterende bobyggelsQ skal kunnG fornyes, lige-
som der skal kunne foretages sådanne tilbygninger, som ikke ændrer
helhedskarakteren. Herudover må kun sådan bebygeelse finde sted, der
alene tjener områdets rekreative anvendelse og kun efter frednings-
nævnets forudgående godkendelse af udformning og placering. l den
centrale del af plantagen og forland0t hertil ( matr. nr. lf, li,
3~, Legind By, Løddorup sogn) må master og tekniske anlæg kun opstil-\
les efter frGdningsnævnets forudgående tilladelse.
4. Almenheden skal l1avo adgang til fccrdsel til fods ad eksisterende
veje og stier og til færdsel og ophold i dr udyrkede arealer og i skov-
områderne bortset fra ungplantninger. Ophold og badning skal være til-

Iladt overalt langs kysten undtacen indLnfor en afstand af 100 m fra
eksisterende bebyggelser. Campering må kun findo sted i de områder,
der er eller direkte bliver udlagt hertil.

Ifølge don af fredningsplanuavalgct med rejsningsskrivelsen
fremsendte fortegnelse over ejendomme j det område, dur foreslås
fredet, omfattede dette følgende matr. numro~
Ørding by og sogn;
24~,24~ , 24g , 24g, 24! ,

Ljørslev by og sogng
2~, 2~, 2~ , 2s , 2~ , 2~ , 3d , 3~ , 3f , 6c
8g , 8g, 9~ , 9! , 9g, 13~, 14b, 15~, 16i,

6n , 6Q, 8e , 8f ,
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Højris Hovedgård, Ljørslev sogn~
l~, l~ , l~ , l~ , lf , 19 , 19 , li , 11, lu
Kaarup by, Lødderup sogn~
la 2a 2b , 2Q , 2~ , 3~ , 3~ , 3~ , 4a , 4b, 4~ , 5a , 5~ ,lb
5d , 5~ , 5f , 5g ,6~ , 6~, 7~ , 7~ , 8~ , 9~ , lo~ , 11 , 12,
Frodsø by, Lødderup sogn~
8f , lo~ , lOE , 17~ , 18b , 19~ , 20b , 21b
25 E. , 26b ,
Sallingsund Færgogård, Løddcrup ~~~

22b , 23b , 24~ , 24~ ,

l~, lb, l~ , l~ , l.~ , lf , 19 , lE , li
Legind by, Løddcrup sogn~

lk 11

l~, l~ , lQ , l~ , 11 , Ih , li , l~ , 11 , l~ , 19,1~ , 20
21 , 2g , 2i , 3~ , 3Q , 3~ ,3f,3g , 4~ , 4y , 5~ ,

2d ,2~ ,

Lødderup by og sogn~
l~ , 4~ , 5, 6a •

Bekondtgørelse i h. t. naturfredningsloven, lov nr. 194 af 16. juni
1961, § lo om det fremkornnu fredningsforslag blev indrykket i stats-
tidende for den 2. og 3. mart~1967 og i Morsø Folkeblad for den l. og
3. marts 1967.
Særtryk af bekendtgørelsen blev tilsendt alle lodsejore i omradet med
afloveringsattost den 22. marts 1967.
Indledende møde i sagen blev afholdt på Sallingsund Færgokro den 3.
oktober 1967. Til mødet var ved nævnets skrivels8 af 12. september
1967, fremsendt med afleveringsattost, indvarslot samtlige af fred-
ningsforslaget omfattede ejendommes ejore og de ifølge tingbogsatte-
storne berettigode panthavere. Rndviduro var indvarslet og mødt re-
præsentanter for rekvirenterno, for Thisted amtsråd, Ljørslev-0rding
sogneråd, Lødderup-:t!:lsøsogneråd og 11histcd amts vejvæsen. Natur-
fredningsrådet var indvarslet, mon ikke mødt.
Nævnet har til brug under sag8n udarbujd,t en fortegnelse over lods-
ejerne, begyndende i områdets sydlige del. Samtlige lods~oro med
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undtagelse af nr. 12, l3a, 36, 37a til e, 39, 41 - 43 og 46 var mødt.

e Af panthaverne mødtE: repræsentanter for Morsø Bank, Morsø Sparekasse
og 110rslands Folkebank samt den private panthaver Jens Hangaard Peder-
sen. Ingen af panthaverne tog forbehold om andel i en evt. frednings-,- erstatning.
På mødet redegjorde nævnsformanden for best6mmelserne i naturfredning,
loven om behandlingen af fredningssagor, hvorefter landinspektør :Brns·
Boe, Hjørring, som repræsentant for rekvircnterne, gennemgik fredning:

'~) forslaget. Ingen af de øvrige mødtu ønskede ordet, hvorefter formandel
sluttede mødet med bemærkning, at nævnet senere efter særlig meddel-

I
I l'

else til lodsejorne ville foretage besigtigelse af området.
Besigtigelserne fandt herefter stud i dagene lo, 13 og 14. november
1967. Til stede var repræsentanter for rekvironterne, Thisted amtsråd
og Thisted amts vejvæsen. Lodsejerne var indvarslet mod almindeligt
brev til at give mødo ud for darIos ejendomme på nærmere anført€ tids-
punkter, hvor nævnet forventede at komme til stede på ejendommene.
Under besigtigelsen blev dor givet de mødcndo lodsejere lejlighed til
at drøfte med nævnet de eventuelle særlige problemer, som frodning6n
gav anledning til, og til at udpege uventueIle lokaliteter, som de
ønskudo at fremvise for fredningsmyndighederne. Rekvirenterne forbe-
holdt sig enkelto steder at fremkomme med forslag om ændringer af
fredningsgrænsurne, hvilket nævn~t gonkendte.
Udover besigtigelsen i marken blev der mod enkelte af de større lods-
ejere afholdt møde på Sallingsund Færgekro og på Højris Gods den 14.
november 1967.
Ved besigtigelsen af arGalGrn~vod Vittrup strand konstaterede man
at der på matr. nr. 6~, Ljørslev by og sogn lå et rodskabsskur, som
oftar det oplyste tilhørte en lokal fisker. Der var enighed i nævnet
om, at skuret måtte opfattes SOffi cen til ejerons erhverv nødvendig
bygning. Under besigtigGlson af de uksister(:mde beplantninger ved
Vittrup strand, særligt på matr. nr. 8h Ljørslov by og sogn, bemærked,
rekvirentornes repræsontant, at man intet ville have at indvonde imod
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Under besigtigelsen af matr. nr. 14~ Ljørslcv by og sogn blev det

tt konstateret, at der indenfor strnndfredningsbyggelinien er opført et
sommerhus, der formentlig er ulovligt. n8kvir~nternes repræsentant
nedlagde påstand om, at som'10rhuset fjernes fra stedet.

,
; .

fo'

'I~

Et spørgsmål om læplantning ved nogle ejendomme i Kaarup blev af
rekvirenternes repræsentant besvaret derhen, at en læplantning langs
mod vejen og på dennos østlige side måtto anses for uholdig, idet den
vil lukke udsigten både mod sundet og mod gravhøj ene, hvorimod man
ikkL havde noget at indvende imod en eventuel læplantning på vejens
vestside. Rekvirenterne havde ingen indvendinger imod, at et gawnGlt,
delvis udgået læhegn mellem matr. nr. 24a Fredsø og matr. nr. 2a Kaa-
rup blev fældet; dog skulle fældningen for~tages und~r foreståclso af
frGdningsplanudvalget eft8r nærmere aftale med ejeren.
Undur forhandlingerne mod repræsentanter for Sallingsund Færgekro ble'

en
der fra kroens side rejst spørgsmål om tilladelse til anlæg af/campin/
plads mod toiletbygning på den nuværende fodboldbane. RokvirGnterne
modsatte sig dette og foreslog i stedet, at mulighf3dorne for en ud-
videlse af den eksisterende plads blov undersøgt, evontuelt i forbind·
else mod en samlet planlægning for hele Sallingsundområdet, baseret pi
dun planlagte etablering af en br0forbind8lsc med d~rQf følgende ncd-
lægning af færgeriet. Kroens rupræsentant~r rejste endvidere spørgsmå:
om udvid0lse af kroens bygninger, evontuelt i form af en selvstændig
bygning af Motel-karakter, unbragt norctøst for de nuværende bygninger
på det opfyldte areal. Und0r forudsætning nf hensyntagen til slugten
op mod Blåbærdnlen havde rekvircnter~e ikke bemærkninger til et sådan-
ønske.
Undor besigtigelsen af or:lrådotomkring dun udtørrede Legind Vejle sø
blev der fra forskellig side rejst 8pørgsuål om en ændring af afvand-
ingen, eventuelt således, at søen genskaboG, hvilket dog efter det
oplyste ville kræve flytning af (hm nuværGnds pumpeostation med be-
tydeligo omkostninger til følgu. Nævnet henviste spørgsmålet til even-
tuel behandling ved en landvæsenskomnision under hensyn til, at der
tidligere har været afvandingsprojekt for søen.
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Under forhandlingerne den 14. november 1967 på IIDjris Gods

med ejeren og dennes advokat fremlagde sidstnævnte i skriftlig form
sine foreløbige bemærkninger til Iredning8forslaget. lfun fremhævede
heri særligt det for ejeren aldeles afgørende, at fredningsforslaget
ikke måtte være til hinder for en rationalisering af landbrugsdriften,
evt. i forbindelse med nye former for afgrøder. Under forhandlingerne
opnåedes der enighed onl, at lodsejeren og dennes advokat i samarbejde
med rekvirenterne repræsenteret af landinspektør Boe, Hjørring, skulle
forsøge i forening at udarbejde forslag til en særlig fredningsser-
vitut for HØjriS Gods, der sikrede fuld driftsfrihed på de i dag

~ dyrkede arealer og som ville tage særligt hensyn til godsets landbrugs-
mæssige interesser.

Under de samme dag på Sallingsund Færgekro stedfundne forhand-
linger med bestyrelsen for Plantningsselskabet i1Legind Bjerget! A/S
drøftedes de særlige problemer, der knytter sig til fredningen af
selskabets arealer, herunder linieføringen for den kOlliilendebrofor-
bindeIse over Sallingsund. Rekvirenterne oplyste, at fredningen ikke

';I.', j

l

I,

tl

vil læg0e hindringer i vejen for plantaeens fortsatte drift, idet det
skal være muligt at foretage afspærringer for publikum ved eventuelle
nypl~ntninger. Plantningsselskabet fik af fredningsplanudvalget oplyst,

at fredningsmyndighederne muligt vil bidrage til omkostningerne til
vedligeholdelse af de veje gennem plantagen, som offentligheden får
adgang til. Det drejer sig alene om vejG, der allerede i dag er til-
gængelige for almenheden. Plantningsselskabets repræsentanter frem-
hævede vanskelighederne ved at drive plantagen som hidtil, herunder den
stadig voksende byrde med renholdelse efter publikum. Selskabets skov-
rider fremlagde herunder en oversigt over udgifterne ved driften af
lystskovvirksomheden. Plantningsselskabets repræsentanter erklærede,

kun
at de/kunne gå ind for fredningen, hvis denne ikke medførte øgede
udgifter for auktionærerne, og fredningsplanudvalget lovede at søge
kontakt med kulturministeriet for at få oplyst, om der kan ydes til-
skud til ren - og vedligeholdelse udenom fredningssagen. På forespørgsel
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om ridning fremtidig vil være tilladt i plantagen, fik plantningssel-
skabet oplyst, at rekvirenterne ikke har noget imod, at der i frednings-
kendelsen kommer til at stå, at bestyrelsen kan give tilladelse til
ridning i det omfang, det skønnes forsvarligt.

Under sagens behandling er der på anledning af Projekterings-
og byggeudvalget vedrørende en broforbindelse over Sallingsund den 3.
september 1968 af fredningsnævnet afholdt et møde med det formål at
opnå nævnets godkendelse af linieføringen for en ko~nende broforbindelse
og de til denne knyttede veje.

Til mødet var indvarslet og mødt repræsentanter for Projekte-
rings - og byggeudvalget, rekvirenterne~ Naturfredningsrådet, Thisted

Viborg amts vejvæsen
amtsråd, Thisted Amts Vejvæsen~/Nykøbing Mors byr~d~ Ljørslev-Ørding,
Lødderup-Elsø og Nautrup-~æby-Vile sogneråd samt statens konsulent i
naturfredningsspørgsmål~ skovrider sten Bjerke. Endvidere var ind-
varslet de lodsejere, hvis ejendomme berøres af linieføringen. Enkolte
af lodsejerne var til stede.

Ministeriet for kulturelle anliggender havde ved skrivelse af
17. juli 1968 henvist sage' til behandling ved Predningsnævnet for
Thisted amtsrådskreds alene? selvom problemerne også vedrørte områder
i Viborg amtsrådskreds. I denne anledning var nævnet suppleret med det
sognevalgte medlem for Nautrup-Sæby-Vile kommune lærer Knud Borg,
Glyngøre.

Ved mødets slutning afsagdes sålydende af nævnets modlemmer en-
stemmigt vedtagne kendelse~
Ved skrivelse af 17. maj 1968 har Projekterings- og bygg~udvalget ved-
rørende en broforbindelse over Sallingsund i medfør af naturfrednings-
lovens §~ 9 og lo anmodet om fredningsnævnets godkendelse af et i
nogle skrivelsen ledsagende skitseprojekter som fOTSlo2 nr. V beteg-
nede projekt •
I skrivolse~heddor det blandt andet~
Ved lov nr. 163 af ll. maj 1966 er ministeren for offentlige arbejder
bemyndiget ~il at anlægge en vejbro over Sallingsund fra "Pinen" til
1fDl,...."Nr-V\YI y ..... , .... ~ +..:1_' .... -'-4- .. ,.....3, -- ... ..: ...... -, ....-
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Broen forudsættes som led i forbindelsen fra Århus OVtr Mors
til IBnstholm, som på strækningen fra Århus til Thisted er hoved-
landevej, anlagt for statsmidler, men broen skal samtidig tjene
som eneste forbindelse mellem Nykøbing Mors og denne bys opland. "

ft,

I
I

li ~e

øst for sundet. Under hensyn h~rtil er det besluttet, at broen
skal forsynes med 2 cykelstier, der på Morssiden eventuelt i
egen trace må forudsættGs vidureført til Nykøbing.
Hovedlandevejen udbyg~c8, sft~rhåndon som de nødvendige midlur
kan stilles til rådigh~d, som 2-sporut vej i overensstemmolse
mod vejregIorne, det vil Gige p~ fri strækning normalt med 13.
o m planumsbredde, men der er p~ broen rugnot med et 16 m bredt
tværprofil bestående af en 2-sporet kø.l'8bane, 2 cykelstier og
2 fortov(~. Idet dette tv~rprofil i givet fald vil kunne ombygges
til et 4-sporet profil uden midterrabat med cykelstier bibeholdt
, må det muligvis foretrækkes, at vejon på de tilstødende stræk-
ninger i land udføres med et noget rummelig&~tværprofil, antage-

I

I: lig ca. 25 m, således at v0janlæggets skråninger straks kan ud-
føres i den endeligo skikkelse.

I denne anledning har nævnet afholdt møde med do interesserede parter.
På mødet blev der af repræsentanter for ProjGktorings- og byggeudvalget
redegjort for, hvilke undersøgelser og ovor~Gjels~dcr lå bag det for

__ ) nævnet forelagte forslag. Herunder fremhævedcs den udvalg~t ved lovon
pålagte opgave, at broen foruden at udgøre et lcd i fjerntrafikfor-
bindelsen fra Jlrhus over l',1orstil Hanstholm skal tjGno som lokal tra-
fikforbindulsc mellem Nykøbing og oplandet på Sallingsiden af sundet.
En undersøgelse af den nuværende trafik over Sallingsund har vist, at

,~ lidt over halvdelen af do vejfarende har ærinde i nykøbing by, hvor-
efter det har været nødvendigt undur projekteringen at lægge vægt på,

~,
at en forlængelse af afstandt:n fra Nykøbing til broon samfund8mæs-
sigt vil medføre meget store udgifter for afviklingon af den daglige
nærtrafik. Udvalget fandt endeIie anledning til at fremhæve, at det
forelagte projekt forudsætter bygget en smuk højbro, til hvilken vej-
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anlæggene bliver af stor landskabsmæssie værdi for trafikanterne,
herunder turister i området.

Som medrekvirent af den versorendc fredningssag i Logind Bjerge-
Højrisområdet kunne Frodningsplanudvalget for Hjørring og Thisted
amter anbefale det forelagte projokt til godkendelse. Fra ]'rednings-
planudvalgets side er omtalt de store problemer, projekteringsudvalg-
et har måttet tage stilling til, fordi så forskelligartede hensyn som
trafikale, turistmæssige og byplanmæssige har måttet afvejes med bro-
og landskabsæstetisko. Alle løsninger vil på mero eller mindre brutal
måde skære ind i landskabets skønhed; men de uheldige virkninger fore-
kommer mindst ødelæggende ved valgGt af en linieføring, hvor broen som
i det forelagte projekt kan kOlllmevinkelret ind på Æorosiden. Det måtte
beklages, at linieføringen af vejforbindelse~til broen nødvendiggjorde
en del udgravninger og dæmnins to r , eventuelt broer over slugter i Legind
Bjerge, men fredningsplanudvalget henstillede, at teknikerne i videst
muligt omfang tager hensyn til de landsk8bsmæssige og æstetisko værdier
i området.

Danmarks Naturfredningsforening, som er medrekvirent af frudnillgs-
sagen kunne ikke tilslutte sig frodningsplanudvalgcts anbefaling af
det forelagte projekt, hvis linieføring vil betyde en meget alvorlig
forringelse af Legind Bjorge området, bland andut på grund af de nød-
vendige afgravninger og dæmninger over slugterne. Poreningen har der-
imod varmt anbefalet et andet af de udarb~jdede projekter, projekt nr.
III, hvor broon rammer Mors veG Gammelør, således at vejanlæggot på
Mors føjer sig langt bedre ind i landskabet, idet det vil komme til
at løbe syd om Legind Bjerge og imellem dette område og Højrisområdet.
Efter foreningens opfattelse er også de lokale interesser i Nykøbing
og oplandet tilgodeset vod donne løsning, idet ca. 4 kilometers forlæng·

e (:)18eaf vej strækningerne ikke forekolTIlllOraf overve j end 8 botydning sammel
lignet med de meget store naturmæssige værdior, der står på spil.
Foreningen har derfor nedlagt påstand om, at nævnGt ved kendGlsen
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tager projekt nr. III med ind i sine overvejelser.

Naturfredningsrådet har anbefalet projekt nr. III til godkendeiso frem
for det forelagte projekt, idet man har fundet det af betydning, at
det førstnævnte projekt i modsætning til det forelagte langt bedre v(d
sin linieføring følger landskabets naturlige formationer. Det forckom:ner
Naturfredningsrådet at være i strid med det naturlige, at det forelagte
projekt går på tværs af de i området værende slugter og højdedrag med
deraf følgende afgravninger og dæmninger.

Fra Thisted amtsråds og de lokale by - og sogneråds side har man freQ-
hævet de lokale ewndigheders intoreos(jr i, at Jer snarest bliver truf-

II fet en afgørelse om broc3ll.Do kunne alle anbefale nævnet at godkende det
forelagte projekt, der forekom på en ri~eli~ måde at tilgodese alle
interessor •

• r" Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for Nykøbing har ikke kun-
t.'

not erklære sig enig med hovedforeningon i dennes afstandtagen fra det
forelagte projekt. Lokalkomri..teen_kunnc gå ind for projekt nr. V, idet
man dog har henstillet, hvorvidt vejbanen gennem Legind Bjerge plantagE:'
kunne få en lidt mere vestlig liniuførine, der ville medføre mindre ud-
gravningor og dæmningsarbejdsr, og som ville føre vejen gennem løvskov
med doraf følgende mindre skader i området.

statens konsulent i naturfredningsspørgsmål har givet udtryk for, at
projekt nr. III set fra et naturfredningsmæssigt synspunkt er det bed-
sto; men under hensyn til, at der ved proj8kteringcn har måttet tages
hEnsyn også til lokaltrafikkon, har man ikke villot modsætte sig og
kunne anbefale godkendelse af det forelagte projekt, som forekom for-
svarligt at tilgodese også naturfredningsmæssige og geologiske inter-
osser.

Viborg amts fredningsnævn har ved skrivelse af 20/6 1968 henledt næv-
nots opmærksomhed på, at vejen på Sallingsiden af sundet muligt vil
bliVE; anlagt indenfor 100 meter fra don fredede gravhøj "Sundhøj"
( 1606.2 ) •
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Efter alt foreliggende er nævnets m2dlenFler enige om at godkende det

tt forelagte projekt, projekt nr. V, således at der meddeles Ministeriet
for offentlige arbejder tilladelse til at anlægge en vejbro i over-
ensstemmelse med det af Projekterings - og byggeudvalget vedrørende en
broforbindelse ovcr Sallingsund udarbejdede og som projckt nr. V be-
tegnede forslag. Broen forsynes herefter med 2 cykelstier, 2 fortove,
og den til broanlægget knyttede hovodlandovej udbygges som 2-sporet vej
i overensstellooelse med vejreglerno, dot vil sige på fri strækning med

4t 13 metor planumsbredde. Nævnet er gåot ind for endvidere straks at
godkende, at vejen, om det foretrækkes, udføres med et noget rummeligere
tværprofil med henblik på en eventuel senere ombygning til 4-sporet vej,
således at vejanlæggets skråningor allerede nu kan udføres i don ende-
lige skikkelse. Spørgsmålet om vejanlæggets berøring på Sallingsiden
med gravhøjen "Sundhøjil må c-fter nævnets opfattolse søges løst såled8s,

'~l', at nævnet under forudsætning af Nationalmuseets tiltrædelse vil meddele
dispensation fra naturfredningslovens 0 2, om nødvendigt indstille den
pågældende gravhøj til slojfning.

Men hensyn til Morssiden var der enighed om at stille den betingelse
for godkendelse af linieføringen, at detailprojoktet forinden vejar-

-)"~ bejdets påbegyndelse forelægges nævn~t til godkendelse for så vidt
angår strækningen fra Limfjorden til 0{!, mcd Logind Vejle.

e) 1'ventuGl fremføring af elektrici tt. t ()Vcl'Gn.llingsund forudsættes ind-
arbejdet i broprojektet.

TJli bt.,otemmes~
Ministeriet for offentlige:. arbejder bør være berottigot til at udføre
arbejdet mod bygning af en broforbindGls0 over Sallingsund med tilslut-
tende vejunlæg i overensstemmelsG' med det anførte.

'/,

Kendelsen er efter at være forkyndt for do implicerede ikke særskilt
indanket for overfrodnin~snævnct.

Den 8. oktober 1968 afholdt nævnet på ny møde i sagen til godkendelse
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offentlig bivej nellem Ljørslev-Ørdings kommunes bivej nr. l øst for
Højris og bivej nr. 24-25 nordøst for Ørding.

Til mødet var indvarslet og mødt repræsentanter for rekvircnterne, Tbi-
\' sted amtsråd, Thisted amts vejvæsen, Hl:deselskabet og Ljørslev-Ørding

kommune. Endvidere var indvarslet og mødt de lodsejere, hvis ejendomme
berøres af projektet.

Forinden mødet foretoges bosigtigcllse i markon.

Nævnets medlemmer var enige om ai, godkende projektet y hvis den nordlige
del af vejen får en linieførinG 7-8 m~~cr længere mod øst y teknisk be-

•
skrevet således~ Vejens lige retnin[';f'~a syd i'orlængC:'stil ca. station

I~)03°. Hl'rfra indlægees en kurv8 med rnd~_rlsca. 800 meter. Denne kurve
tilsluttes det eksisterendo vejanlæe nord for al16en og med et tangent-
punkt ca. i station 0°°. Endvidoro var der enighed om under vejarbejdets
udførelse at kræve skråningen ved de af tømrermester Hans Vesterf,aard,
Ljørslev, ejede sommerhuse på mc.tr. nr. 19, IT0jrisy afrundet af hensyn

.' til udsigten.

Efter at den af nævnet som toknisk medhjælper antagne landinspektør
havde udarbejdet et nyt kort til brug ved forhandlineer med de enkGlte
lodsejere om fredningens omfang, urstatningsspørgsmål m.v., afholdt næv-
net den 21. , 24. og 25 marts 1969 møde med lodsGjerne på Sallingsundtt) Færgekro. På mød8t var til stede repræsentanter for rekvircnterne, Thi-
sted amts vejvæsun og Hedoselskabet. ~ndviderc var indvarslet, men ikke
mødt, Naturfredningsrådet, Nationalmuseet, fhistcd amtsråd og de loka18
sogneråd. Samtlige lodsejere var indvarslet ved nævnets skrivelse af
16/2 1969, fremsendt med aflevcringsattGst. Nævnet havde i skrivelsen
anmodet lodsejerne om at være forberedt på at nedlæggt erstatningspå-
stande i sagen under forhandlingerne.

Under hensyn til, at dG foran omtalto forhandlinger mellem ejeren af
Højris Gods og fredningsplanudvalget m~d henblik p~ udformning af en
speciel fredningsservitut f0r gadsu~d arealer e~dnu ikke var tilende-
bragt, indvilligede nævnet i at IIdRætCC;sagc.:nfor at afvente udfaldet
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af disse forhandlinger. I løbet af 1969 OG første halvdel af 1970
udarbejdede fredningsplanudvalget herefter et forsl~g til en sær-
lig servitut for Røjris Gods, og den 14. august 1970 afholdt nævnet
på ny møde i sagen, hvor der foruden interne drøftelser af erstat-
ningsspørgsmålene førtes afsluttende forhandlinger nled ejeren af
godset og dennes advokat:

Som foran omtalt er der til brug under sagens behandling af nævnet
udarbejdet en fortegnelse over samtlige lodsejere med fortløbende
numre, begyndende i fredningsområdets sydlige del. I det følgende er
de i fortegnelsen anførte lodsejernumre anvendt under gennemgangen af

, de overfor nævnet fremsatte påstande og bemærkninger samt nævnets af-
gørelse vedrørende de enkelte ejendomme. Lodsejernumrerne er ligeledes
påført det kendelsen ledsagende kort.

Ved fastsættelsen af erstatningerne til lodsejerne har nævnet ment at
burde lægge vægt på, at en del af området er beplantet med skov eller
beliggende indenfor 300 m linjen fra skov, at en dol af arealerne er
beliggende indenfor 100 m fra gravhøje samt på , at frodnin~en ikke
er til hinder for arealernes fortcatto anvendelse som landbrugsjord.-e Medens de nævnte forhold efter nævnuts opfattelse må påvirke erstat-
ningerne i nedadgående retning, findes på den anden side de ulemper,
der følger af den ved kend8lso··,tj.llagtr; adgang for almenheden i om-
rådet at begrunde, at dor yr'l(..Jf-1lo,1::1ejoi"'1.Gi oln.råd8ton passende erstat-
ning, ligesom den ved fredningen udelukkode mulighed for eventuel senere
udstykning til bebyggelse med fritidshuse og lignende efter nævnets
opfattelse uanset bestemmelserne i by - og landzoneloven i rimeligt
omfang bør erstattes. For arealer indenfor strandfredningsbyggelinien
vedtog nævnet dog i overonsstemmelse med sædvanlig praksis, at der
ikke ydes erstatning for fredningen. Som udgangspunkt for forhandlinger-

nee Imed de enkelte lodsejere var der på forhånd enighed i nævnet om at
anvende en g6nnemsnitserstatning for landbrugsarealor, hvortil der
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ikke påstås offentlig adgang, på omkring 500 kr. pr. ha., for udyr-
kede arealer, hvortil offentligheden får adgang, på omkring 2.000 kr.
pr. ha. , for skovarealer med offentlig adgang på 5-600 kr. pr. ha.

J. • og .;forskovareal er ud en offentlig adGang på 300 kr. pr. ha. Ersta t-

•
('

~I

ning for fredning af områder indenfor 100 m fra gravhøje afpassedes
i forhold til de ovenfor nævnto værdier. Der var enighed om at yde
et tillæg til erstatningen til Ge lodsojere, på hvis arealer der an-
læGges nye stiforbindelser.

Under forhandlingerne blev der fremsat følgende bGmærkninger og på-
stande~
Lodsejer nr. l gårdejer Erling Riis Nygaard, Ørding pr. 0. Assels
Der fredes~
Del af matr. nr. 24i Ørding by og sogn, areal
~Æatr. nr. Sf Ljørslev by og sogn, areal

0,6 ha.
1,2 ha.

Matr. nr. 9f Ljørslev by og sogn, areal 2,1 ha.
ialt~ 3,9 ha.
================

Heraf med offentlig adgang 1,2 ba.
2,7 ha.uden offentlig adgang

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

Omfattet af naturfrednings10v8n~ 5 AE

Omfattet af naturfredningslovons § 53 ur 1,9 ha.
Området, der fredes med offentlig adgang, består for matr. nr.
24i' vedkommende af delvis bevoksede skræntarealer ned til tunnel-
dalen Vittrup Strøm, samt af kystforlandE.t ud for matr. nr. 8f og

9f·
Onrrådet, der fredes uden ofJentlig adgang, er don vestlige og oven-
for for kystskrænten beliggende del af matr. nr. 8f og 9f •
ltlatr.nr. 9f er for den væsentligste dels vedkommende rationelt
beplantet mod nåletræer.

Et af fredningsplanudvalget stillet forslag om en stiforbindelse til
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udyrkede arealer er senere under sagen frafaldet.
Rekvirenterne har ikke ønsket fældet den på arealerne eksisterende
beplantning. Beplantningen omkring kæmpehøjene må dog gernE fjernes,

N-. eventuelt ved det offentliges foranstaltning efter aftale med eje-
Ten. Indenfor en afstand af 25 m fra højens fod må plantningen ud-
tyndes.

Lodsejeren har nedlagt påstand om en 2rstatning for fr8dningen på
20.000 kr. Forlig har ikke kunnet opnås9 og nævnet har enstemmigt
vedtaget at tilkende lodsejeren on 8rstatning på 1200 kr., Lodsejer nr. 2 fabrikant Ni'JlrJ~~uge !:\...d<-'Ts8n,0rding pr. 0. ASSE::ls.
Der fredes~
Del af matr. nr. 24~ Ørding by of, GGfn? areal

Ialt~
0,4 ha.
0,4 ha.

===============
Heraf med offentlig adgang 0,4 ha .

....
< Ialtg 0,4 ha.

===============
Ingen af naturfredningslovens byggeliniebestemmclser er gældende
for arealet.
Arealet, der i sit hele fredes med offentlig adgang? består dels af
bevoksede skræntearealer ned mod Vittrup Strøm, dels af sumpede siv-
bevoksede arealer omkring åløbet.

Lodsejeren har forevist en erklæring fra Demmarks Piskeri -og
Havundersøgelses Forureningslabaratorium9 afgivot 1/6 1965, hvorefter
det er muligt at anvende vandet i Vittrup Strøm til dambrug, idet
han har bemærket, at han havde planer om at opretto rlambrug på ejen-
dommen. Nævnot bar enstemmigt med tiltrædelse af rekvirenterne ved-
taget, at kenduloen ikke skal være til hindur for fiskedamme, idet
dog anmeldelse skal ske til nævnot senest 3 måneder, før anlæget
påbegyndos. Bestemmelsen skal alene vedrøre matr. nr. 24Q Ørding.
Rekvironterne har endvidere tiltrårlt, at påstanden om offentlig ad-
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tt oprettelsen af dambrug indskrænkes i cet områue, hvor sådanne an-

Lodsejoren har tilbudt at lade kendGlsen tinglyse på ejen-
domnen mod on erstatning på 800 kr., når han får mulighed for at ind-
rettE: 0rreddamrno. Nævnet har enstemT!ligt tiltråd t , at ersta tnings-
spørgsmålet forliges i overensstemmolse mod lodsejerens tilbud.

Lodsejer nr.3 gårdejer Søren Hrom Josefsen, Ørding
Der fredes~
D81 af ma tr. nr. 24g Ørding ',y og sogn} areal ~ ha.

lal t~ 2,l ha., ===============

Heraf med offentlig adgang 1,6 ha.
Uden offentlig adgang 0;5 ha:

lal t o 2, l ha.
===============

r
"

Arealet, der fredes med offentlig adgang, er delvis bevoksede
skræntarealer ned mod Vittrup Strøm samt sumpede sivbevoksede are-
aler omkring åen. En karakteristisk afsoeltningsslugt ses i arealets
østside.

~ Arealet, der fredes uden offentlig adgang er do syd herfor belig-
gende landbrugsarealer.

Lodsejeren er gjort '~t:'kcndtIlle::c1, at der stilles krav om
offentlig adgang til fods i mu.ligt CJElfRng på arealet, idet dE:t er
tanken at etablere en sti nord for hans jord. Nævnet har tiltrådt,
at offentlighedens adgang skal ku.nne hindros ved afspærring på do
dage, hvor der afholdos jagt.

Eventuel selvsåning, der findos på fredningsgrænsen, kan ,
om ejeren måtte ønske det, fjornes ved det offentliges foranstalt-
ning.

Lodsejeren har påstået en samlet mininmmserstatning på
15000 kr. , idet han bar ment, at hans ejendom ved fredningen bliver
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ca. 20.000 kr. ~indre værd. Forlig er ikke opnået, og nævnet har en-
ste~nigt vedtaget at tilkende lodsejeren en erstatning på 3500 kr.

Lodsejer nr. 40. Ljørslev-0rding ko~nune, nu Morsø kommunu, har givet
møde ved 3 medlemmer af sognerådet.
Der fredes~
D81 af matr. nr. 24k 0rding by og sOGn, areal -L.J ha.

Ialt~ 7,7 ha.
==============

Heraf med offentlig adgang 6,1 ha.
uden offentlig adgang 1,6 ha.

Ial t ~ 7 ,7 ha.,
Omfattet af naturfredningslovens § 46 ur
Omfattet af naturfredningslovens § 53 er

==============
1,7 ha.
0,4 ha.

!"

"

Idet bemærkes, at den følGondo beskrivelse omfatter såvel de
af lodsejer nr. 4a som do af lodsejer nr. 4b ejede arealer oplyses~
Arealet, der fredes med offentlig adGong, består ud mod fjorden af

."

et græsklædt marint forland mod en s~al sandstrand. Den væsentlige,
vestlige del af arealet er præget af sumpede sivbevoksede arealer
omkring Vittrup Strom, der danner parcollens nordgrænse. Et gang-

~ brædt fører over åen vest for dennes udløb i fjorden. In mindre selv-
sået beplantning ses ved skrænterne i arealets vestside.
~n del af arealet anvendes til græsning. Der optages under kendelsen
særlige bestemmelser vedrørende etablering af møller eller stenter,
s~lcdes at den offentlige passaGG på areal~rne kan ske uden gene for
kreaturdriften; sådanne etableringer vil ske ved dot offentliges
fo:canstaltning.

• ~ Arealet, der fredes uden offontlig adgang, er de i arealets syd-
vcstsid~ højtbeligGonde landbrugsarealer.

Und er forhandlingerne oplyst8 d (J Il'lødt() sogneråd smedl emmer,
at arealet er opkøbt af kommunen med honblik på at skabe bademulig-
heder for kommunens beb08re.
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nekvirenterne har rejst spørgsmål om, hvorvidt der kan opnås

enighed om anlæg af en parkeringsplads et sted på kommunens areal.
Nævnet har enstemmigt vedtaget at godkende, at kendelsen ikke skal
være til hinder for etablering af en parkeringsplads og opførelse

af nævnet
af en toiletbygning på et nærmere/godkendt sted under forbehold af
sædvanlig bygningscensur m.v.

Sognerådet indgik efter forhandling på at lade arealet frede
mod en erstatning stor, ialt kr. 15.000 • Erstatningen tilkommer ef-
ter kommuncsan~enlægningen som ovenfor nævnt ~florsøkommune. Dot er
oplyst, at Ljørslev-0rding kommune har givet 75.000 kr. for arealet,
og at det var meningen, at kOmQUn0~ vtl18 frasælge dun del af par-
cellen, der ikke:;Ftnvendtc;3 til "fL:n ~lib bnc1estrand, som sommerhus-
grunde.
Lodsejer nr. 4b ing8niør }-Tu.nsDahl, Årbæk illølle,Ørding.
Der frEdE:'s~
Del af matr. nr. 24~ Ørding by oe sogn, areal 1,7 ha.

Ialt~ 1,7 ha.
=============

Aeraf med offentlig adgang 1,7 ha.
lalt~ 1,7 ha.
==============

Omfattet af naturfredningslovcms § 46 er 1,7 ha.
===============

Med hensyn til beskrivelsen nf arealet henvises til det
ovenfor under lodsejer nr. 4a bemærkede.

LodsGjercn er under forhanulingorne gjort bekendt med, at
der ved fredningssagen sk0r Gn udvidelse af de i forvejen efter
strandfrodningsroglerne gældende bestemmelser med hensyn til offent-
lighedens adgang.

Lodsejeren har oplyst, at han har plans r om at indrette
et feriecenter mod sommerhuse til u.c'J.lejnine;,svønnebassin og be-
plantning af skråningen m.v., hvorfor han ønsker at anlægge en vej
til stranden og anvende det areal, dLr frod~s, til badostrand. Rok-



,

»

..,

22
virenterne havde ingen indvendinger imod, at skråningen beplant€s
og at dor anlægges en vej som ønsket r-cd til stranden.

Lodscjoron har nudlagt påstand om on erstatning på 3.000
kr., men er senere indgået på forligsmæssigt at lade arealet frede
mod en samlet erstatning på 1500 kr.
Lodsejer nr. 5 e;årlojer ..T ens l~risit e? n Skovbo, LjørslGv, pr.Nyk.lvI.
Der frec1os~
Del af matr. nr. 24ll Ørding by og sogn, ar8al 1,9 ha.
Del af matr. nr. 8h Ljørslev by og sogn, aroal 2,3 ha.
Del af matr. nr. 9~ Ljørslcv by og sogn, areal 0,2 ha.
Del af matr. nr. 15.9-Ljørslev by og sogn, areal 0,3 ha.
Del af matr. nr. 16d Ljørslc-v by 0f, sogn, areal 0,3 hr,u..

Ialt~ 5,0 ha.
================

Heraf med offontlig adgang
Uden offentlig adgang 0,5 ha.

Ialt~ 5,0 ha.
================

Omfattet af naturfrsdningslovens § dG ( matr. nr.
15Q. og 16.2Jer 0,5 ha.
Arealet ( matr. nr. 8h , 9h 9g 24~), dcr fredes mec offentlig
adgang, er karakteristisk v~u 3iJlO clucL - og skræntpartier ned mod
Vittrup Strøm. Den kraftig0 nord-øst~åcndc slugt i arealets østside
er rationelt beplantot ; gennem ~8nne boplantning giver on lysning
adgang gennem slugtan. I)å rlatr. nr. 8h en mindre grusgrav. En del
af do arealer, dor er beliGgende lsngs åen, er sumpede og sivbe-
voksode.
Den del af arealerne på matr. nr. l5Q og 161 , der fredes med offent-
lig adgang, bostår af relativt lave kystskræntor, bræmmet af et
smalt marint forland med sandstrand.
Arealet, der fred~s uden offontlig adgang er den under opdyrkning
værende syd-vestre del af matr. nr. 24h samt de østlige og på kyst-
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skrænten beliggende dele af matr. nr. 15Q og 161.

~ Men henblik på spørgsmålet on opretholdelsen af naturtilstanden på
arealet henvises til fredningsservituttens stk. 2, jfr. den på kort-
bilaget viste signatur •

.... fl! ..

Den eksisterende beplantning på matr. nr. 8h kan, om ejeren måtte
ønske det, fjernes ved det offentliges foranstaltning.

På foranledning af sognorå~ct har Dan vedrørende denne lods-
ejer drøftet spørgsmålet om gravning af grus fra en på matr. nr. 8Q,

Ljørslev, beliggende grusgrav til materialer til Gen nye Skræppedals-
vej., Der var enighed i nævnet om at meddele tilladelse til den fornødne
grusgravning under foruds8tning af, at der sker en rimelig regulering
af arealet efter gravningen, idet således skråningen ønskes jævnet ud.
Lodsejeren har spurgt, om han selv må fortsætto med grusgravningeh,

'L når kommun8n er færdig. Der var (nighed om at illoddeletilladelse her-
til under forudsætning af, at tilstanden efterhånden retableres for
det fredede areals vedko~nende, såledGs at skråningen foruden at ud-
jævnes får lov at gro til igen.

Under forhandlingerne drøftecl8s spøre;smålut om muligheder for

I en mindre park8ringsplcds på arealet. LoJsujcren Grklærede sig villig
til at afhænde et stykkG jord til staten til formålet, og nævnet ene-
des om at bestemme i kend0Isc-,n, o.t f'rcclnj_nz,cn ikke skal være til
hindEr for otablering af en park8ringsplads, eventuelt i grusgraven,
når gravningen er ophørt.

LocJsejeren bar nodlo.gt,påstan(l om en samlet ersta tnine på
20.000 kr. , idet han har bemærket, at det er vanskeligt at vurdoro,
hvor meg(t ejendonwons værdi falder vou fredningen. Forlig har ikke

,,'

kunnet opnås, og nævnet har under hensyn til, at grusgravninesretten
bevares, enstemmigt vedtaget at yde en Grstatning på 7.000 kr.

_ LodSEjer nr. 6 går( ejer Jens Dam, Ljørslcv
Der frcdes~
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Del af matr. nr. 8e Ljørslev by og sogn, areal- Dol af matr. nr. 8s: Ljørslev by og sogn, areal
Del af matr. nr. 9~ 1jørslE-v by og sogn, areal

~, I.

Horaf mad offentlig adgang

4, 8 ha.
o, 4 ha.
l, 6 ha.

Ial tz 6, 8 ha.
===============

5, 4 ha.
l, 4 ha.

laIt; 6, 8 ha.
Uden offentlig adgang

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

ttl Omfattet af naturfredningslovens § 53 GI' fem på matr. nr. 8Q og 9Q

beliegonde gravhøje.
Are21ot, der i dot helo fredes med offentlig adgang, b8står hovod-
sagolig af rationelt beplantede skr@uturealur ned mod Vittrup Strøm,
mod vest karakteristisk vsd sine våde græsningsaroaler ind mod de
nord herfor beliggonde dalskrænter ; en sti fcr10bar nord for Strøm-
mon. I parcellens sydøstre hjørne stiger torræn~t op ad de beplantede
skrænter til et plant agorfclt med gravhøje. Dor Ol' stiforbincelse
fra åon op til gravhøjsfeltet.

Und\..rforhandlingerne blev <1,;1' fra frcdningsplanudvalgots sidE;
af hensyn til adgangen til gravhøjenG ytret ønske om at træffe aftal o
med EJ jaren om, a t et areal af ma tr. nr. 8..2.og 9..2. udlægges SOfa vedvaron-
de græsning uden at blive dyrket. På anledning af lodsejeren ændredes
ønsket, således at kravet kun omfattGde de to nordligste ~ravhøje •

Rekvirenterne rejste endvidere spørgsmål om etablering af en sti-
forbiudelsc til stranden langs med cj8ndo~~ens sydskel.

Don på matr. nr. 9~ og 8g eksisterende nålctræsboplantning kan~
om ojeren måtte ønske det, fjernes vet frednin8snyndifch~dcrnes for-

.,. ans tal tning •
Lodsejeren har nedlagt påstand om en orstatning på ca. 25.000

kr., idet han har ment1 at dLr kunne være::mulighed for med tidon at
__ sælge grunde til sO ITllJlcrhusb abY/!',elsQ ved Vittrup Strand. Forlig er

ikko opnået, og nævnet har cnst(mmiGt vedtaget at fastsætte orstat-
ningcn til 11.500 kr. , i~0t hensyn er tagot til dot fremsatte ønske
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om en stiforbindelse og den vedva~ende græsning ved gravhøjene,

~ hvilke ønsker nævnet ensteITilligthar vedtaget at imødekoITillle.
Lodsejer nr. 7,gårdejer Erik Kortegaard, Ljorslev, pr. Nykøbing M.
Der fredes~. "_

Del af matr. nr. 13Q , Ljørslev by og sogn, areal 0,3 ha.
Dol af cm tr. nr. 14b Ljørslev by og sogn, areal 0,3 ha.

Ialt~ 0~6 hao
===================

Heraf med offentlig adgang
Uden offentlig adgang

0,1 ha.

Ialtg
0,5 ha.
0,5 baD

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

Ocfattet af naturfredningslovens § 46 ( 13Q , 14~ ) er 0,4 ha.
Området, der fredes med offentlig adgang, består for begGe parcellers

ve c:koIilIl1end e af den gamle kystskr@nt saBt det nellom denne
og kysten beliggende forland, der ind mod skrænten er bevokset med
selvsaet nåletræsbeplantning samt gyvel.

H Den Gol der fredes uden offontlig adgang, ar beliggende vast for
kystskrænten mellem denne og freClningsgrmnsan ; arealet her bastar
hovedsagelig af rationalt opdyrket agerland.
På matr. nr. 14E. er etableret et sODffierhus indenfor strandbyggelinien
( ca. 55 m fra den for græsvækst blottede strandbred ). Huset, der
er opført uden behørig tilladelse fra byeningsmyndigheden, tilhører

e hr, Saren Dybdahl, p.t. Afrika.
Lod se jeren er gj ort boken(1t Lied) n.t det nævnte sOTIlftlerhusvil

blive krævet nedrevet under hans ansvar. Ban har oplyst, at huset
ejes af produetion manager Saren Dybåahl, p.o. 60 x 330, Aeera, Ghana,
og at dot har ligget pa stedet i ca. 7 ~r.
Lodsejeren har nedlagt påstand aLl an orstatning på 4.000 kr., hvor-
efter forlig ikke hnr kunnet opnås.

Nævnet har ensterrooigt vodtncet Gt tilkende lodsejeren an er-o
sta tning på 200 kr. og at fastsrutte , at dat foran omhandled e SOlllll18r-
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hus sGnest den l. oktober 1971 uden erstatning til husejeren skal
være fjernet fra stedet.
Lodsejer nr. 8 gårdejer Aksel Pedersen, Ljørslcv, pr. Nykøbing ~.

, . Ikr frcdus~
Del uf matr. nr. 3d Ljørslev by og so&n, areal 0,9 ha.

Ialt~ 0,9 ha.
===============

Heraf Ded offentlig adeung o ha.
Uden offentlig adeang 0,9 ha.

Ialt~ 0,9 ha.
================

Omfattet af naturfreningsl~vens § 46 ur 0,5 ha.
========

Arealet, der i dot hele fredes urten offentlig adgang, Gr belig~cndo
mellem fredningsgrænsen og kystskr~ntln og består af landbrugsjord

'" underkastet rationel dyrkning, dog er et par mindre arealer i hGnholds-
vis aroalots nord- og syd3idc opr8tholdt SOD vedvarende eræsningsaroa-I
ler.

Lodsejeren fik under for~andling8rno oplyst, at fredningen
f.s.v. ikko er til hinder for, at han senere udstykkor arealet bag

I ved det fred edc til sOirl..erhusb G byggcls o.

l~n nedlagde påstand o~ en urstatning på 25.000 kr., hvor-
eftor forlig ikke kunne opnås.

Nævnet har onstemmigt vE:dtagot fl,t fastsætte erstatningen, dor
anses for en ren ulompcorstatning,til 300 kr.
Lo~scjor nr. 9 slagtornestur Jens Schrøder, Herningvej 66, Silkeborg
( tidligere fabrikant H~l,rry Vangsaa Hans en, Nykøbing l\~. )

Dor frec1(;'s~
l!latr.nr. 3f Ljørslev by og soe;n, areal 0,7 ha.

Ialt~ 0,7 ha.
=====~=======~==

Heraf med offentlie adGung
Uoen offentlie adgang

Ialt~

0,2 ha.
--.2J.2 ha.0,7 ha.

=================
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Om.fattet uf naturfredningslovens § 46( I:mtr. nr. 3f ) er 0,6 ha.
========

Arealet, der fredes mdd offentlig adgung, består af dot mellem kyst-
skråninb€nS overkant og kystlinien beliggondG areal, dog således nt
der sikres ejeren af det på parcollen b~liggGndG sOmTIerhus, at der
ikke gives offentlig adgnng på dGn del af skråningsarealet, der Ol'
beliggende ud for so~nerhuset.
Arealet , der frodes uden offentlig ad~rrng er de delvis boplantedo
græsningsarealer og do mnrkf~lter, dal' Ol' boligeondo mellem skråning-
ens overkant og frcdningsgr~nseno
bt på parcellen b oliggond E; somlllGrhus Ol' Gkøn3r.læssigt beregnet til at
liggo på græson af strandfredninGsbyg~0linion (§25, stk. l ). Det Ol'

af lodsejeren und8r Gagen oplyst, nt frcdninBsnævnet har givot til-

ladeIse til etableringon, og at strunden iøvrigt på Gat pågældonde
stod siden husets opfør8lsG er ryktct væsentligt ind mod land, hvil-
ken oplysning blev bekræftet nf du øvriGe lodsejere og af do lokale
m~dlemmer af fredningsnævnet. Den pågældonde ejGr har på forespo~gs~l
erklæret sig villig til at forotage en slørende beplantning omkring
so!Yw1Grhuset.

Nævnet har enstemmigt vedtagat, nt aet på pureellen belig-
cendo sommerhus må bibeholdes, men at til- og ombygning kræver nævnets
tillo.del se. Sæd vanlig vedlicehole: 81s (O af hu set må find c sted.

Landinspektør KnUd Sørenson, Nykøbing M. har clen 31/5 1969 på
nævn6ts foranlodning afgivet attost om, at huset er beliggende på
landsiden af strandfrcdninesbyggolinien, idet afstandon fra husot til
don for græsvækst blottede strandbrod er opmålt til 102,50 m.

Den tidligere ojer har under forudsætning nf, at 80ITilllOrhuset
får lov at blive lig~end8, ikke ønsket at stilIG krav om erstatning

e Nævnet har vccltne;ct, at fredningen tiLncJGr hensyn til at hovl::clpnrten
uf arealot er beligBcnc10 indenfor otrandfrodninGsbygeolini8n , bør
sko uden erstatning.
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Lodsejer nr.lo forretningsfører RieharCi r,1athiasse1!..LNykøbing NI
( tidligere uddeler Niels Pedersen, Frøslev pr. Nykøbing M. )

Der fredes~
Natr. nr. 3~ Ljørslev by og sogn, areal 0,5 ha.

Ialt~ 0,5 ha.
=================

Heraf med offentlig adeang
Uden offentlig adgang

0,1 ha.

Ialt~
0,4 ha.
0,5 ha.

==================
Omfattet af naturfredningslovens § 46 ( matr. nr.
3~ ) er 0,4 ha.

======
Arealet, der fredes med offentlig adgang, består af det ~ellem kyst-
skråningens overkant og kystlinien beliggende areal, dog således,
at der sikres ejeren af sommerhuset ikke offentlig adgang på den del
af skråningsarealet, der er beli~gende ud for hans hus.

Arealet, der fredes uden offentlig adgang, er de græsningsarealer
og de markfelter, der er beliggende mellem skråningens overkant og
fredningsgrænsen.
Et på parcellen etableret som~erhu8 er beligGende lige på grænsen af
strandfredningsbygcelinien ( § 25, stk. l ). Dot er af lodsejeren
under sagen oplyst, at fredningsnævnet har givet tilladelse til op-

,__ førelsen, og at strandlinien iøvrigt på dot pågældende sted siden
husets opførelse er rykket væsentligt ind mod land, hvilken oplys-
ning blev bekræftet af de øvrige lods0jere og af de lokale medlenuller
af fredningsnævnet. Ejeren har foretaget en slørende boplantning
skr~ningerne foran huset.

Nævnet har enstemmigt vedtaget at godkende, at det på par-
cellen eksisterende hus bliVer liggende og må vedligeholdes i nød-

,.,
vendigt omfang. Til - og ombygning kræver nævnets godkendelse.

Landinspektør Knud Sørensen, Nykøbing M. har den 31/5 1969
afgivet attest on, at huset ligg8~på landsiden af strandfrodnings-
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byggelinien, idet afstanden fra huset til den for græsvækst blottede

'"
strandbred er opmålt til 101,50 m.

Under forudsætning af at huset får lov at blive liggende,
har den tidligere ejer ikke ønsket at stille krav om erstatning for
fredningen. Han har endvidere erklæret sig indeforstået med, at den
om huset værende beplantning skal opretholdes.

Nævnet har i lighed med forrige lodsejer vedtaget at frode
arealet uden erstatning.

I!'a..d.s.e ..ler nr ..ll', gård ejer VilJlelrlKriDt ens en, Lj orslev pr ~ Nykøbing M.

Der fredos~
Del af matr. nr. 2e Ljørslev by og sOGn, areal
Del af matr. nr. 6c Ljørslev by og uogn, areal

2,9 ha.
2,2 ha.

Ialt~ 5~1 ha.
===============

1,9 ha.
3,2 ha.

Ialt~ 5,1 ha.

-,. Heraf med offentlig adgang
Uden offentlig adgang

===============
Omfattet af naturfredningslovens § 46 ( matr. nr. 2e og
6~ ) er 2,8 ha.

: Omfattet af naturfrednineslovcns § 47 er 1,1 ha.

Arealerne, der fredes med offentlig adgang består af det på matr.
nr. 2e samt på den nordlige del af matr. nr. 6~ beligGende forland
melle@ den gamle kystskrænt og kystlinien. Arealerne er præget af
høj grundvandstand samt af bevoksning af siv og halvgræssGr. En
rolativ smal stenet strandstribo kanter arealet nod k'ys.ten •

De arealer, der fredes udon offentlig adgang, er regulære opdyrkede

r; ,.. agerfelter, beliggenco mellem kystskråningen og fredningslinien. En
privat fæl18svej fra den offentliGG bivej nr. 25 til stranden een-
nomskærer arealerne.

It Et ved stranden b~liggende fiskGredskabsskur tilhører efter det
oplyste en lokal fisker, og nå opfattes som en til ejerens erhverv
nødvendig bygning.
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Nævnet har vedtaget, at dGn oDh~nclodo fiskerhytte, dor efter
dot oplyste er beliggende på :'lc:-d, ,~. nL', 6c ikke må onbygges med hen-

t +1 blik på anden anvendelse, idet den ulune m~ bruges som redskabsskur
til fiskeri-formål. Under disse betingelser må huset forblive på
sted et.

Under forhandlingerne har rekvirenturne erklæret sig indfor-
stået mod eventuelt at imødckolTIE18ønsker fra lodsejorons side om en
udvidelse af landbrugsbygningerne, således at disse når ind OVGr
fredningsgrænsen. Lodsejeren har på beGæring fået oplyst, at der
ikke stilles krav om offentlig færdselsret ad den eksisterende nark-
vej over ejendommen, således at denne vej af ejeren f.s.v. må spærres
for færdsel.

Det ar endvidere oplyst, at lodsejeran anvender de arealer,
hvortil der kræves adgang fnr offentligheden, til græsning for kre-
aturcr, hvilket rekvirenternc ikke havde no~et ønske om at standse,
idet dog fredningsplanudvalget har forbeholdt sig rat til at opsætte

r'

møller ellor stenter i heGnet.
Lodsejeren har fundet dlt rimeligt at nedlægbe påstand om an

erstatning for frGdningen på 50.000 kr •. Under hensyn til, at hoved-
parten af arealet er strandfredcG ffi8doffentlig adgang, har nævnet
enstemmigt vedtaget a t fastm.;tte 8rsta tning8n til 4500 ler.

Lodsejer nr. 12 Frivilligt DrenGe::':B'orbund(F.D.F.) Nykøbing J'.I.
v. Bankdirektør N. Riis, Nykøbing l/l.

Der frGdcs~
Matr. nr. 60 Ljørslev by og sn~n7 ~rcaJ 0,6 ha

Ialt~ 0,6 hs..
===============

l' Heraf med offentliG adgang 0,2 ha.
uden offentlig adgang

Ialt~
0,4 ha.
0,6 ha.

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

Omfattet af naturfrodningslovens § 46 (matr. nr. 6Q) er 0,6 ha.
======.=:::.
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Området~ der fredes ~ed offontlig adgang, begrænses af de gamle
kystskrænter ~od matr. nr.6Q 'og er et typisk marint kystforland mod
sumpede partier, brælnmet mod kysten af en smal stenet forstrand.

Ikke offentlie adgang pålægges en bræmme på 25 ro omkring lejrskolens
barakker.

En halv snes høfder strækker sig lanes stranden ud for arealet.

Arealet~ der fredes uden offentlig adzang, er beliggendo oppe på
kystskrænten mellem denne og matrikelskellet mon vest.

D\:;npå parcellen beliggende :Bl. D.:F.-ll:jr,bestående af 2 træbarakker
~ samt et mindre, ældre skur vod parcullens sydvestgrænse er ulovligt

etableret i h.t. naturfredningslovGn, Jpocielt under hensyn til samme
lovs § 25, stk. l. Lodsejeron har nns0ct fredningsnævnot om at måtte
etablere en tilbygnj.ng til lien ljksistcrulldobygning indGn for strand-
byggelinien. Da dispensation horeftc'r helr vær8t fornøden, jfr. den
på ejendommen tinglyste deklaration om strandbyggelinie, har der
fundet en br€vveksling sted mellem fredninesnævnet, naturfrednings-

ee

rådet og tlinisteriet for kulturelle anliegender. Efter den stedfundne
brovveksling har ministeriet nLoddolt tilladelse tjl at den eksisteren-
de bygning bibeholdes i et ticsrum af 15 år fra den 2. marts 1967 at
regne. For så vidt angår den ansøgte 08- og tilbygning har ministe-

<4t riet meddelt~ at der ikke synes at for~liggG sådanne særlige omstæn-
digheder, der berettiger til dispensation fra byggoliniebestemmel-
serne, og det ansøgte er dcref~cr afvist.

LodsejGren har erklæret sig innuforstået med fredningen og

r

har ikke ønsket at fremsætte krav om erstatning.
Henry

Loasojer nr. 13 prokurist/Børce Reintoft og Alfrud Bov<§:Nykøbing M.
D8r fr8dcsg..
1btr. nr. 6n Ljørslev by o~ sogn, areal 0,5 ha.

Io.lt~ 0,5 ha.
============~====
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Tilladelsen til husets bibehola~lsL g~ld~r kun i ejerens og dennes
hustrus levetid.

LodsejGrne har skriftligt overfor nævnot nedlagt påstand om

" . en erstatning pa 7.500 kr. Forlig er ikke opnået og nævnet har en-
stemmigt vedtaget at tilkende lodsejerne en ulempeerstatning på
300 kr.

Lodsej~r nro14 gårdejer Knud HarnId Ravnbor~, Ljørslev,pr.Nykøbing M.
Der fredes:
~~tr. nr. 2z Ljørslev by og sogn, nroal 9,3 ho,.

Ialt~ 9,3 ha.
================

Heraf med offentlig adgang o h8.,

Udon offentlig adgang
Ialt~

9,3 ha.
9,3 ha.

================
Omfattet af naturfr~dningslovGns § 47, skovbygge-
linien ( matr. nr. 2~ ) er

Omfattet af naturfredningslovens § 53 er 0,2 ha.
------------

ee
Arealet, der i det halo fredes uuan offentlig ndgang, stigor rot
kraftibt mod nordvest. Hole arealet Gr rationelt opdyrket, fraregnot
et mindre, bcvoksLt områdo ~oJ nord, illd mo~ matrikelskolIGt til matr.
nr. 2~ • Et tværgående læhegn gJr fra sydskel til nordskel.

Det pågældende areal, ~or lan~s sit sydskol oe v8stskal er begræn-
set af fredninc;slinien, er r:edtctt-!,cti frcc;nint8s~i,t:E;npå k3rund af sit
landskabelige samhørsforhold med de iovrigt frGGede o,realer samt på
grund af de udsigter, cler fra den offentlige bivej er over arealet
mod skovbrynet til Højris.

Under sngen er det oplyst, ot lodsejoron efter indrykkeIsen
af bekendtgørelse i hcnholct til naturfredningslovens § lo til brug
for anlæget af c1en kommunale bivej, kaldet SkræppccJalsvojen, har
åbnGt en grusgrav på matr. nr. 2z • l~ævnGt bar enstenmigt vedtaget



- 32 -
Heraf mod offentlig adgang 0,1 ha.
Uden offontlig adgang 0,4 ha.

"

Ialt~ 0,5 ha.
==================

Omfattet af naturfredningslovens § 46 ( 6n ) er 0,5 ha.
======-

Arealet, dor fredes mod offentlig adgang, er boliggondb mellom dan
gamle kystskrænts overkant og kystlinien. Kystskrænten er kraftigt
bevokset med selvsåede vækster, cg aroa10t mellem denne og den smal-f jord-
lo forstrand er ot typisk sumpet og sivbevokset ior13nd. Langs par-
cellens nordskol forløber don private fællesvej, der strækker sig fra
offentlig bivej nr. 25 til strandon.

Arealet, dor fredos uden offentlie adgang, er beliggende ved kyst-
skræntens overkant og matrikelskellet ':;'lodvest samt arealet ud for
sonwlerhuset, mellem dette og stien lungs stranden samt iøvrigt i en
bræmme på lo ID omkring som~crhusots 3 andre sider.

Et på matr. nr. 6E: boligcenc!lo træsoIll"lE:.'Thuser i h. t. na turfrednings-
loven, specielt denne lovs § 25, stk. l, ulovligt etablerot på par-
cellen. l skrivelse af 15. april 1966 har ojeren ansøgt Ministeriet

4t for kulturello anliggender ou tilladelse til at bibeholde det på-
tt gældende sonooerhus.

I denne anlodning har ministeriot efter stedfunoen brevvoksling med
fredningsnævnot for Thisted affitsrådskruds og Daturfrednincsrådet
meddelt tilladolse til at det pågæl~endG somuerhuG bibeholdes i et
tidsrum af lo år fra den 2. wlrts 1967 at rt.:gno.Tillac1ulsen er butin-
get af, at ejeren lader tinelys0 servitut på ejendommen, godkendt

.~'"
af frednin[';snævnet for Thisted amtsråC~8krEds med forpligt.els·e til
at fjerne huset efter udløbet aI uen nævnte frist, uden udgift for
det offentlige. Tilladelsen gælder kun for den eksisterGnde bygning,
der således ikk0 må ombycgcs, udvides eller gGnopførGs, ligesom der
på ejendo~nen mcllcillkystGn og strandbyegulinien ikke uden dispen-
sation må ske anden bobyggelsG.



- 34 -

at pålægge ejeren oLlgående at ophøre E1ed denne grusgravning og at
retablere tilstanden på arealet veu udjævning.

Lodsejeren har ikke ønsket at nedlæ~ge påstand om erstatning,
, ." idet han v8d samtaler med tidliBer8 mødto lodsojere har ment, at

nævnets tilbud ikke kunne have nOGen interesse. Nævnet har enstem-
migt vedtaGot at tilkunde lodsejeron 2700 kr., idLt forlig ikke har
kunnet opnås.
Lodsojer nr. 15 gårdejer Johannes Nathannol Krogh, Ljørslev, pr.

Nykøbing 1\1.

Der frcdcs~
l~tr. nr. 2c Ljørslev by og sogn, arenl

Ialt~
================

Heraf med offentlig adgang 1,7 ha,
Udcn offentlig adgang

Ialt~
3,2 ha.
4,9 hn.

================
Omfattet af naturfredningslovens § 47, skovbyg-
gelini e ( rHatr. nr. 2.2,) er 4,9 ha.

=======
tt, Området, uer fredes uden offentlic augang, består af et jævnte stigende agerfelt, beligg8nd0 op til skovbrynut nI' Højris skov.

Parcel16ns ene mi~tErste trediedLl ar en lac~ n~le- og løvtræer bevok-

ket lysning. -;~nkraftig konc(-)ntratioYl[Li' oltic1sfuncl, især fra sten-
alderens seneste afsnit, hnr gjort sj-G gælddndc på disse aroaler.

Under forhandlingorne med lOll8ojoron hul' rbkvirenterno ændret
påstanden, således at uer åbnGs ac1gQng for almenheden til færdsel

" ,
til fods på do beplnnt8de ca. 1,78 ha. nf ejcndoloolen,hvilket ejeren
udfra den betragtning, at folk allig~v81 fwrdes her, ikke har haft
indvendinger imod.

Ejeren har på begæring fået oplyst, at de som skov tilplantede
arealer skal forblive tilplantGt, idet han dog har lov at fælde træer
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Som led i normal drift.

t'
Lodsejeren har påstået en erstatning for frednincen på 60.000

kr., som han ønsker at modtage OVGr lo år med 3000 kr. pr. halvår.
. "" . Forlig er ikke opnået og nævnet har enstemmigt vedtaget at tilkende

lodsejeren en erstatning på 3300 kr.

Lodsejer nr. 16 gårdejer Karl Iversen, Ljørslev, Jr. 1Jykøbine; 111.

Der fredcs~
~atr. nr. 2l Ljørslev by og sogn, 2real 2,5 ha.

laIt; 2,5 ha.
=============~===, Heraf med offentlig adgang 0,2 .ba.

Unen offentlig adg3ng 2,3 hR.
lnlt~ 2,5 ha.
----------------------------------

Omfattet nf naturfredningslovens § 47, skov-
byggelinie ( matr. nr. 2l ) 0r

ol

Omfattet af naturfredningslovens § 46 er 0,3 ha.
gående/Der gives offentlig adbang ad den Gksistur~ndG sti, der langs

nordskellet af l11atr.nr. Ih forløber fra ovunfor omtalte privateee vej ned over skråningsarealerne på D.utr. nr. l,h til kysten.

Arealet, dur fredes Qed offentlig 8de~nG, er den nordliGe del af
al.. parcellun, en lyng- og grårisbcklæc1t TJorænGknolcl.

Arealet, der fredEs uden offentlie n~~ang, er f0r den søndre tredie-
dels vedkoIY!t!lCncIcrntionGlt opdyrk8t, nedens resten henligGer som ret
fugtige, v8dvarendc græsningsarealer. Overalt fra arealet er d~r
storslåede udsieter langs kyststrækninccn af det fredGde område saQt
over sundet til Salling.

Den langs vestskellen gående offentliGo biv~j indeår i det væsent-
e lige i et vejprojekt, der Gled on kommende vejføring rGtablerer den

gamle strandvej langs Højris skov fra skæringen mellem nuvær8nde



- 36 -
offentlige bivej nr. 25 og offentlig bivej nr. 24 til forbindelsen
med offentlig bivej nr. l ved skovfogcdhusot ved Højris.

Under fredningssagen har lodsejeren den 6/6 1970 afgivet til-
bUdom at afhænde en ca. 3000 n2 stor parcel af matr. nr. 2:L til
staten ved ministerie~ for kulturelle anligG~nder for en pris af
1,35 kr. pr. m2• Arealet agtes anvendt til anlæg af en rRste- og
parkerinGsplads. Nævnet har enstc[rr,1i~tvedtaget at godkende etnble-
ringen af en sådan plads på arealet. Lodsejeren har nedlagt påstand
om en erstatninG på det størst muliee beløb, idet han har regnet ud,
at UGr på arealet kan udstykkcs C~. 30 byggcerundu med dispensation

, fra skovbyggelinien. Han har ikke 0Ywk(, t at inl:gå på forlig on frc(1-
ningserstatningen, men har c10e;nævnt, c"t han bar tænkt sig et beløb
på ikke unu er 2000 kr. Nævnut har enf3tommigt vel!ta8 et 3.t tilkGnc.1e
lodsejeren en erstatning på 600 kr., i00t der ve6 bero~ningon er
sket fradrae af fornævnte 3000 02•
Lodsejer nr. 17 gårdejur Jens }l'arcinsc'n,Ljørslev pr. Nykøbing lVI.

Dor fredc.'s~
Del af matr. nr. 20. Ljørslc.v by og sugn, ~real 0,2 ha,

Ialt~ 0,2 ha.
================

tl6raf med offentlig ad~ang 0,2 ho..

uden off~ntlig adgang o hCLo

laIt 0,2 hELo
================

Omfattet 0.1' nQturfrednin~slov8ns § 47, skovbyg-
gGlini~ ( matr. nr. 2a ) er 0,2 ha.

Arealet, der i det hele frudes Ded offentlig adgang, består af et
mindre, kuper~t moræneparti, mod syd ~eu spredt, mod nord med tæt-
tere solvsået blandet bovoksning.

Den langs vestskollet gåonde offentlIge bivej indgår i det v@scnt-
lige i et vejprojukt, der med en komru~ndc vojføring retablerer den
gamle strandvej langs IIøjris skov frn 3kæringen l1lellE;mnuværenc.lo
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offGntligc bivej nr. 25 og offentlig ti'Te j nr. 24 til fo-rbip.d.e.1:&en·
med of~entlig bivej nr. l ved skovfogedhuset ved Højris.

Der må ved etableringen af denne vejstrækning lægges den største vægt
på beskyttelse af skovbrynet mod nord, specielt de gamle karakteri-
stiske egetræspartier.

Under fredningssagen har lodsejeren fen 10/6 1970 fremsat til-
bud om at sælge hele det under fr8dning værende arenl til staten ved
Ministeriet for kulturelle anliggender for et beløb af 1,35 kr. pr.e, 2m • Arealet er planlagt anvEndt til raste- og parkeringsplads og
nævnet har vedtaget at godkende arealets anvendelse til dette formål.

l, Der ydes herefter ikke lodsejcron erstatning for fredningen,
men arealet medtagos under fredningskundeIsen som fremtidig tilhø-
rende kulturministeriet.

-, Lodsejer nr. 18 tømrermester Hans Vestergaard, Ljørslev, pr. Nyk.~~.
Der fredcs~

.,
Matr. nr. Ih Højris hovedgård, arenl 4,3 ha.

4,3 ha.
================

Ikraf med offentlig adgang 4,3 ha.I Uden offentlig ad~ang o ha ••
lalt~ 4,3 ha.
================

Omfattet af naturfredningslovens § !1r6 (matr, nr. Ih) er 3,4 ha.
Omfattet af naturfredningslovens G 47 (matr. nr. Ih) er 4,3 ha.')

Der gives rot til offentlig gåendG færd3el ad den fra matr. nr.
2~ udgående sti, der forløber ind over herorriliandledoparcel, oe her-
ved eiver fwrdselsmulighed fra den på matr. nr. 2a og 2X projekte-
rede parkeringsplads til stranden.

tf Området, Cer i dot hele fredes med offentlig adgang, er et typisk
marint kystforland, d8r fra den smalle strandstrimmel stiger jævnt
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mod den svagt markerede gamle kystskrænt; store dele af parcellen
henligger som sump-og sivbevoksede arealer; mod syd ses et par gamle
lergrave.

Fra parcellen ses storslåede udsyn over de i sagen fredede kyststræk-
ninger og over sundet mod Salling.

Den på en ganske kort strækning ved parcellens nordvestskel gående
offentlige bivej indgår i det væsentlige i et vejprojekt, der med
en kommende vejføring retablerer den gamle strandvej langs Højris
skov fra skæringen mellem nuværende offentlige bivej nr. 25 og of-
fentlige bivej nr. 24 til forbindeJsen mad offentlig bivej nr. l ved
skovfogedhuset ved Højris.

Det er vedrørende de i parcellens nordvestside etablerede 2 sommer-
huse blevet konstateret, at husene er lovligt placerede i forhold
til naturfredningslovens § 25, stk. l ( strandfredningsbyggelinien på
100 m fra den for græsvækst blottede otrandbred ), idet det efter
opmåling har vist sig, at husene ligger ca. 50 m landværts strand-
fredningsbyggelinien.

Husene er imidlertid opført direkte op mod skovbrynet til den pri-
vatejede plantage, der har en størrelse af omkring 14 ha. Donne
plantage er forbundet med Højris skov ved en beplantet skovstribe
langs den ud mod fjorden liggende private vej.

Striben har en bredde på ca. lo - 15 m.

Fredningsnævnet har drøftet det pågældende spørgsmål med don til-
synsførende skovrider Ib Green, Legind Bjerge, dor som sin opfat-
telse har udtalt, at da skovstriben tydeligt fremtræder med skov-
brynskaraktcr, er det hans opfattelse, at bebyggelsen er sket i
strid med naturfredningslovens § 25, stk. 2, idet han betragter
den privatejede skov vest for sommerhusene og Højris skov som sam-
menhængende skovstykkor.
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Opførelsen af sommerhusene har berefter værot ulovlig, idet ojeren,
hvad ban også har erkendt, ikke har ansøgt og opnået fredningsn@vnets
tilladelse til etablering, jvr. naturfrodningslovens § 25, stk. 2.

Nævnet bar under forbandlingerne med lodsejeren tilbudt denne
et forlig, hvorefter han får lov til at lade sommerhusene blive lig-
gende på stedet i et passende åremål, hvorefter han mod erstatning
fjerner husene og meddeler staton skøde på grunden uden yderligere
vederlag. I den periode, hvor busene bliver stående, kan påstanden
om offentlig adgang til arealet bortsot fra don fornævnte sti stilles
i bero. Rekvirenterne har tiltrådt sidstnævnte, idet man har lovet
lodsejeren, at det med passende skiltning vil blive markeret, hvor

..

d(r er offentlig adgang. Lodsejeren, dGr ikke har villet erkende, at
skovfredningsbyggelinien gælder f0r ejendommen, har oplyst, at ejon-
domsskyldværdien er 12.000 kr., illoden grundværdi af 9.000 kr.

Han har ikke kunnet acceptere det fremsatte tilbud, Den har
krævet et åremål på 25 år og - på samme vilkår - 40.000 kr. i erstat-
ning. Forlig har herefter ikko kunnet opnåG, og nævnet har enstemmigt
vedtaget ved kendelsen at fastsætte erstatningen til 12.000 kr. og at
pålægge 8joren at fjerne husene fra arealet inden 20 år fra l.oktober

~ 1970 og således at staten på det or.mandlude tidspunkt voderlagsfrit
får skøde på arealet. KendelSEn skal ikke være til hinder for, at
husene s&lgcs af lodsejeron, når køberen indgår på at respekt6re den
foran omhandlede pligt til at fjerne husene og til at give staton skøde
på arealet.

Lods(~cr nr. 19 fru J:IarieLouise Grafin von Schwerin, Højris Gods,
pr. Nykøbing ~.1.

Der fredes følgende arealer eller dele af samma;
la Højris hovedgård, aroal 241,6 ha.
Ib Højris hovedgård, aroal 6,4 ha.
Id Højris hovedgånd, areal 3,8 ha.(e' le Højris hovedgård, oroal 14,1 ha.
lf Højris hovedgård, areal 15,7 ha.



15.5 ha.
9,3 ha.
0,1 ha.

11,0 ha.
42,7 ha.
13,o ha.
13,4 ha.

1,7 ha.
1,0 ha.
2,8 ha.
5,9 ha.
2,4 ha.
3,5 ha.

Ialt~ 403,9 ha.
=====================

186,5 ha.
217,4 ha.

Ialt~ 403,9 ha.
=====================
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li Højris hovedgård, areal

e 2s Ljørslev by og sogn, areal
iJ lb Sallingsund færgegård, areal. - '

lb Kaarup by, areal. .,

3.!?Kaarup by, areal
4.!?Kaarup by, areal
5b Kaarup by, areal
6h Kaarup by, areal

le 712Kaarup by, areal
11 Kaarup by, areal, 12 Kaarup by, areal
3c Kaarup by, areal
4~ Kaarup by, areal

-',

Heraf med offentlig adgang
.1 Uden offentlig adgang

, Omfattet af vejbyggelinien er
Omfattet af naturfredningslovens § 53 er
Omfattet af naturfredningslovens § 46 ar
Omfattet af naturfredningslovons § 47 er
Omfattet af fredskovspligt er
Omfattet af fredningsnævnskendelse af 10/5 lc;:';:J( matr.
nr. l.!?Sallingsund færgegård, Lødd0rup sogn ) er
Omfattet af ældre, frivillig fredning af ~\!lindGsmærket
for kammerherre Steensen-Leth samt dette mindesmærkes
nærmeste omgivelser er

0,1 ha.
41,6 ha.
25,6 ha.

376,7 ha.
128,9 ha.

0,1 ha.

0,2 ha.
." I det følgende beskrives det af frcc1njngspåstanden omfattede område,

idet henvises til den på hovedkortet viste signatur vedrørende offent-
lig ad~zang.

6" a• !VIntr.nr. 1-.

Det marine forland med græsningsarealer øst for offentlig bivej nr. 25
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( Skræppedalsvejen ) ; vest berfor de store afvnnuede engdrng med
afvandingskarlal er omkring Hø jri s slot n :Det karnkt eristiske herregårds-
miljø omgivet af park ,'l ej endOID!lleligfog sjældne trævækster, og
bl. a. rummende resterne af en middelalderlig turneringsbane. Fra den
offentlige bivej nr. 25 og langs bøgeskovens nordside fører en meget
smuk lindealle~il slottet ( offentlig bivej nr. l ). Sydøst for slot-
tet bøgeskoven med Aurikeldalen og Hermandsbjerget, skovfogedbus og
parkeringsplads ved det gamle savværk; heromkring et ejendommeligt
naturmiljø præget af ældre, smukke egetræsbevoksninger. :Den offent-
lige bivej nr. 5 forløber langs parken mod nord til skoven ved Lil-
leris. Vest for slottet flere smukt beliggende gravhøje, bl. a. 0n
ejendommelig langdysse. Ved videreførelsen mod syd af den offentlige
bivej nr. l ses højris søerne omgivet af landbrugsarealer. :Den søndre
del af arealet er karakteristisk ved skov - og mosearealer. 0st for
offentlig bivej nr. 7, nord for Lillerls, den ejendOmf.18lige Kaarup
ådal m~d skov - og kratbevoksode skråningsarealer •

Matr. nr. lb.
Et rationelt opdJrrket areal nordøst for Lilleris. I arealets sydside
ses beplantninge ira Lilleris skov.
Matr. nr. Id
Det gamle vandr,løllestod ved 1il1eris o:l1givetaf smukke tilgroede
søer. Her ber:lærkes specielt de ej endOelllleligcenebærbevoksede skrånings-
arealer ned mod Kanrup å. Vejsvinget og hulvejen ( Off. bivej nr.
7) en del af Lilleris skov.
lilat r • nI' • l e

Areal et omfatter Gamr;1elørod j e. Bt ældre grundmuret somr.:lGrhusses
på arealet. Onæådet gennemskæres nf den offentlige bivej nr. l. Vest
for denne dG høje slåenb(;groede skr:iningsarealCJr ind mod Gammelør
skov. En smal strandstribe kanter arealet mo.d fjorden.
l~ntr. nr..!.-)fHø jris hov8dgaard.
I arealets østside en meget anvendt parkeringsplads, og herfra køre-
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I r' ", ,.

VGj gennem Ga@~olør skov mod nord ( afspærret med bom ). Fra par-
koringsarealot m0d ost går sti til Kaarup. De fugtige arealer ved
I~jris enge gennemskæres af hø jspændingsanlæg. Afvandingskanal ved

" Kaarup å ; dGt marine forland øst for dGn offentligG bivej saot vest
herfor de slåenbevoksode skråninger inc'lmod GamElelor skov.
]futr. nr. li ~~jris hovedgård.
Dsn sydliGe og vestlige del af ådalen ved Kaarup å. Kraftig skovm~s-
sig beplantning lange ådalens søn~re br~~. Åen danner h8r ejerlavskel.
En del af Højris skov syd herfor ~rænsur op til markfelterne ved
Nebel. Arealot fortsætter ina mod vandmøllodaTh1en vod Lilloris.II.

• ~,Iatr.nr. 2s Ljørsl~v sogn.
~n kompakt driftsmæssigt anlagt skovstrækning i ejondOffir.1CnSsydliee
Del. Skoven er uden særlige attraktioner. Arealet begrænses mod syd-
ost af den offentlige bivej nr. 25 ( Gkræppedalsvejen ).
Matr. nr. l~~ Sallingsund fær{~drd.
Et mindrG lyng-og græsbevokset areal øst for Sallingsund færgekro.
Arealet er o~fattet af fredningsklndolse af 10/5 1933 ( So nedenfor).
~atr. nr. l~ Kaarup b~.

e Et kuperet c:.real,dor i nord og øst støder op til Højris skov. Are-e) alet er præget af fugtige partier og spredt selvsåning illE::dhedes, c.one-
bær og gamle lergrave. Arealet er hov8dsagelig driftsmæssigt beplan-
tGt ned mod den offentliee bivej nr. l og Sallingsunu. SkovGn t;enneffi-
skæres i nord-sydlig retning af to driftsvejo. Skråningerne ned mod
den offGntlige biv~j og Sallingsund er bevokset m~~ solvsånine, sp~ai-
elt med slåenkrA.t. 1m r.1indrcsø er bclie~oncl c: i mo.trik clnur.u::1Cret s

<,I ..

sondre d8l. I skoven S8B enkelte lysnincor samt et par gravhøje.
bj',1o. tr. nr. 4-1 Kaarup ~

cl ,-
Arealet er bulig0Gnce uui~61bart syd for det foregående. Den øst-
liga dal af arealet Gr driftslnæssigt pr~got, mens den vestlige dal
hovedsagolig er præget o.f spredt oclvsåning, våde arealer og enkelte
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småsumpo. I områdets vestside, nord for skovvejen er beliggende en
skovsø mcd specielle biologiske interosser.
Matr. nr. 5~, Kaarup by.
Området er beliggende i €jendo~Gcns norcligste del, syd for ejer-
lavsgrænsen. Området er i det hele driftsmæssigt beplantet og gcn-
nemskåret af talrige skovstier. Flere oldtidsmindcSl-:lærker ses i
skoven.
l'·1atr. nr. b b6- 7-- Kaaru12•:.-...2_---'" _

Vestligt forland til Højris plantage. OlllrådetGr præget af spredt
selvsåning med fyr- og løvtræer. I Områdets vestsid€ ses vandlidende.,.. ~realer og gamle lergravu.
Matr. nr. Ih Kaarup by.

dOmråd et er beliggend e umi~l bart syd for dE:.:to foregåend e matrikel-

..,
numre. Arealerne gennemskæres af stien, som fra parkeringspladsen

nf parcellen /vod Ga~nelør fører mod vest. Den sydøstlige del er præget af en krnf-
tig skovbevoksning, mens den vestlige og nordlige del er forholdsvis
åben arealer mcd spredt solvsåning.
Matr. nr. 12, K§arup by.
Arealet er beliggende vest for Gannelør odde, og består for den øst-
lige dels vcdkommendG af forholdsvis kompakt skov, mens don vestlige
del, ind mod VEjen, er præget nf murs kuperet terræn med spredt selv-

tt' såning af ældrG, store træer.
fAa tr. nr. ~~ 2 Kaarup by •.
Området udgør en del af de øst for Højris slot beliggende engarealer.
Gennem oDrå~et løb0r afvandingskannlcn fra Kaarup å. Spredt selvså-
ning af mindr( vækster ses i områ~Gt; i den nordlic.8 del hovedsage-
lig fugtig~ aroalor med lyngv@kst. I dotte områdc ses en mindr~ BOSG.

Matr. nr. 4~, Kaarup ~
Arealet lig~,;C'rned moc] 3A.llingsuncl umidclclbart nordvest for Gammel-
ør odde. Arealet gonneoskærcs af offentliG bivej nr. l. Umiddelbart
vest for bivejen 6r beliggLnde et ældru, grundmuret hus. Nord og
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syd for huset ubevoksedo, fortrinsvi.s vnne nrealer. En ny ~lantning
af nåletræer er foregåot på GrealeTno ud flodvejen. De kraftige
skråninger er beplantedo og bevoksude nod høje træer. En smal strand-
stribe karakteriacrar det marine forland mod øst.

Offentligheden har adgang til oTIlrådatad eksisterende veje og stier,
samt at de stier som ifølge hovedkortet vil blive uclngt. Til udyrk-
ede arealer samt til beylantede arealer har offentliehaden adgang til
fods i samme onrlang som efter de for statsskovdriften cældende reg-
ler, hvoraf sJ8cielt fremhæves, at nYJlantninger og ungkulturer er
undtaget.

Lodsejeren har under sagen givet møde med højesteretssagfører

fortsættes næste side ••••
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Mogens Christ~nsen, Århus, der som tidligere omtalt allerede før
besigtigelsen vec skrivelse af 13/11 1967 frGnlliommec følgende fore-
løbige bemærkninger~

l. Fredningsforslaget vil und~r ingen omstændighbder kunne acc8p-
tores i den forGliggende form. Det er alt for vidtgående både i ind-
hold og udstrækning.

En gennemførelse af forslaget ville låse landbrugsdriften indo
og gøre enhvGr forandring, udvidelse , udvikling og forbedring af-
hængig af uvisse tillauelsor, der - hvi8 der skal være nogen m8ning
med fr8dnineun - må forventes at bliVe til a.fslac,særlig når der var
tale om virkelie rationGlle wnurin~Lr såsom a.fva.nding? overrisling,
udjævning, opfyldnine;, skclfor'lmlrJngcr ( udrbtning ), inddrc.eelsG
af nye dyrkningsområder, clriftsoml@GninGer !aec'lovergang til andre af-
grøder eller intensiveret dyrkning.

Højris' ejendomsskyld er i Jag 1.710.000 kr. Værdien i handel
og vandel formentlig 3-4 mille kroner. Det erstatningskrav, der nåtte
knytte sig til en fredning som don foreslåucte, er ganske uberegneligt,
hvis det skal gøres rigtigt op på nuværende tidspunkt, men det er
i alt fald klart, at alGne dun indskrænkning i dispositionsfrihedon,
en fredningsservitut af dot foreslåuda indhold medfører, nedsætter
handelsværdien særdeles betragteligt og i hvert fnld betingGr an oi1-
lionerstatning.

Om6nd d~n virkelige skade er uberccnelig, kan det i alt f~ld
sigr's Ded sikkerhed, at hvis landbrugsdriften ikke fuldt ud bevaror
mulighederne for ganske frit at tilpasse sig strukturudviklingen og
foretaGe alle rationello forandrincur, kan den ikke drives erhvervs-
mæssigt forsvarlict endsiGe r0ntab~lt. Den vil få en musGu~sagtig
karakter og glide tilbage til Gn tilotnnd, som ejerne hVGrken har
lyst eller råd til at oprcthulul, cfter at de i de sidst6 15 år
snDllilenmc(l dygtigu G18clarbcjdGre har gjort chrGs yC:;crstofor at rette
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gården op fra at være en forsømt lystgård til at være en erhvervs-
betonet, velpasset landbrugsdrift.

Principielt ~å derfor 0.1 lnndbrugsjord holdes udenfor fred-
ningcn •

2. Med hensyn til skovbruget ligger det lidt anderledes. Der skulle
her være nulighed er for , at ej crnes og fredningsrn.yndighec1crnes intor-
esser i et vist o~fang kan forliges, således nt en fredning k2n ~en-
nemføros under forudsætninG nf en vis tillumpning, visse nindre er-
statninger og visse garnntiur, speciult for en virkelig effektiv op-
retholdolse nf fredningsbestehimelserno. En tilst2nd som Cen, der er
etableret for matr. nr. 1,2. Snlb_ngsund jl1ærgognrd, L0d(;orup sogn, er
helt utilstedelig og må i hvurt fa~G undgåos. Forholdene vedrørende
denne iJarcol skal jeg kormne til b n. {J; c til.

3. Vodrøren(~e de enkel to punktor i frcc1ningspåstan(leIl bemærkes
foreløbigt~

ad l. Må helt afvises som vær8nde ganske uforeneligt med den nød-
vendigo erhvervsmæssige dis~otionsfrihco, der ikke kan være afhængig
af uvisse og tvivlsomme tilladelser.

Subsidiært må en eventuel fredning udskydes, således at s~orgs-
målet først tages Ol), når foranstaltninger nf den nævnte art nåtte
blive aktuolle. Det er hult umuligt og urim~eligt at o~gøre et er-
stntningskrav på forhånd, medens uer dog er on noget bedre mulighed
for at foretage on beregning over do økonomiske konsekvenser, dun
dag en aktuel ~lan forhindres.

Der henvises iøvriet til det foran nnførte.

ad 2. Ossg. he'r mao honvl'sos tl'l ~ t f' f t~ u nu ~oran an 0r e, mon ocr er natur-
ligvis ikke noget i vejen for at træffe foranstaltninger til be-
varring af Kodriverdalen i H0jris skov. I skoven er der endnu en
del arealer, som if01ge fr8dskovsforL,lietulscn efterhånden skal til-
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~lantGs. Hvis dette skal forhindres, må arealet udgå af fredskoven,
og der må betales en l-·assendeerstatning. Hvis de uc1yrkede arealor
udenfor fredskoven ( f.eks. slåenkrnttet ) skal henligge udyrket i
al evighed, må det naturligvis også medføre et erstatningskrav •

ad 3. Uønsket bebyggolse og/eller udstykning er i forvejen unulig-
gjort ved en række gældende lovbesteDnelscr, hvorfor yderligero frec-
ning m så henseende er u~åkrævct.

De staldbygninger, dcr i øjeblikket findes Jå lfujris, er alle
40 år gamle eller ældro. Gårren drives for tiden kvægløs, m0n ved
fornyet overgang til kvægdrift nå uer bygGGS holt andro stalde, og
~laceringen må nødvendigvis blive meget forskellig fra den nuværende,
ligesom dot meget vel kan blive nøc~vendigt at bygge læskure, malke-
skure og vandingssteder ved Grwsgnngcne. Gården mangler i øjeblikket
tidssvarende funktionærboliGer, aftægtsbolig til ejeren m.v., Qen
~unkt 3 skal vel også forstås sålldes~ at en hver for~ for byggeri,

.. der Vedrører landbruget, skovbruget olIer evt. fiskeri, skal kunne

,
ske uhindret. Også dette ~unkt i frurnings~åstnnden bør udgå, da det
må være fuldt tilfredsstillende ned de f0rbud, der allerede er gæld-
ende.
ad 4. Der findes, som det vil blive ~åvist, en del udyrkede arealer,
hvortil der ikke er adgnng uden igunnoQ dyrkede arealer, f.oks.korn-
marker, men sådanne steder kan der ikke gives almenheden ret til o~,-
hold. Udyrkede områder, der ikke knn nås ae rimelige vej~, hvor færd-
sel kan foregå uden risiko for sk8dGforvoldelse, kan der ikke være
adgang til. Faktisk har offentligh~den haft adcang til skoven til
foc1s al till. ~\1anhar kun iJrøvet at begrænse motorkørslon i skoven og
har været nødsaget til at o~sætte stærke bommo, som ikke ~esto
mindre gnng lJå gang ødelæc;u?s, ic1E:-tflrJ.lmenhec.1en"undertiden med-

(t) bringc:r såvel save S0!21 økser og n(Jll strygere for cl orr:1Gc!nt f jerna
forhindring~r og fortsætte Motorkorslen i skovDn. Ligeledes vrøvar
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forpagteren af al magt, nen lJed nefct vokslendG hold, at forhindre
motorkørsel og Ol,hold ( frokostsLJisning ) i selve kormn.arkerno. Man
har intet imod almenhedens fwrdsol til fods ad eksisterende veje og

....., stier ( dog ikke alle markveje) f)c:,Llt0.1):::oldi skovomraderno, men det
er nødvendiGt, at oer ved myndighedernes foranstaltning ovsættes hen-
sigtsm&ssigo skilte med nøjagtig nngivolse af, hvor sådan færdsel og
ophold må foregå og ikke foreGå, og nodvondigt, at der tilvejubringes
en effektiv kontrol mod, at bestclllffielserneovorholdes. Endvidere må

e der opsættes hogn i skovkant orne på de orfaringsmæssigt mest udsattu
stedol'. Der vil i øjeblikket let kunne ~avisls steder, hvor dor både

, sJ:.'l1dseresog køres frn skoven ud i kornet.
Med hensyn til stranden foreligger der gansku særlico ~robleDer,

fordi det er nødvendigt, at græskroaturcrne har fri adgang til hele
engen. Der kan derfor ikko blive tale om adgang til stran~en tværs
over engen. Strandon nedenfor ongen Ol' iovrigt ganske uegnet til bad-

,)
ning, og der Ol' ikko noget almont behov for adgang til dotto stykke
af kysten. Stran~en nærmere Snllingsund har bedro badeforhold, mon
har aldrig været overfyldt. Bn aUGnng til hele stranden kan natur-
ligvis etableres fra b~gge ender ni str~ndengon, når der samtidig til-

I vejebringos en forsvarlig indheGning af grwsningen. Ejorne må iovrigt
forbohold~ sig et lille stykke nf strnn~on - en. 150 ID - hvor færd-

e) sl en udmærket kCln l ed os bagom, jfr. naturfrur]nin{sslovens ~ 23.

POl' selve Højris med hOVGdbygllir1.f~,~_ark og næruoste om{Sivelser
må und Ol' Qllc orJ.stændigheclerE..nså.;rligordning otnbl 01'8 s, dor kan
sikre privatlivets fred, og det vil ~å stedet kunne vises, hvor der
kan blive tale om adgang for offentliGheden og hvor ikke •

."

Under du forhannlinger cer i tiden r~ellem bEsigti~01s8n og de
afsluttend6 møder mo~ lodsejeren har fundet sto~, er lodsejeron og
dennes aDvokat blevot gjort bokendt GlOd de særlige planer, man fra
rckvirentcrnes side har haft t~ed hunsyn til fredningen af godset.

Af fredningsvlanudvnlGuts o~læg til forhandlin{Sorno 2nføres
her følgcnc1e~
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Ved fred~inesmyndighedernGs f0runst~ltning og efter aftale med ejeren
kan der opsættes kreaturmøller oller overg~ngsst8nter i hegn SOD

gennemgang for de besøgende.

,_ ... Bærplukning etc. er til12dt indenfJr de ran~er, dGr nærmere angives
af ej eren. Parkerings-og olJhold s~'lC1,c1s2r udlægges som nærmere vis t
på kortet ~å dot offentliges bekostning og eftor nærDGre aftale med
ejeren.

Fredningsmyndighederne forbeholder sig ret til ud0n udgift for ejeren
at afmærko ture ad eksisterende veje og stier til brug for gående
færd scl gennem sl:Jrligcnaturområd er, f. Gks. skovområc.1et på ma tr. nr.

" la og 2~ 9 områderne orJkring Knaru}J ådal og Lilloris sr1.l:J.ti bogoskovEon
og i Højris skov.

Det bemærkes slJociolt ~
At der efter aftale ned ejeren hindres offentlig passage :rn s-tnk-
lnnen syn for Højris og ind i Aurikoldalcn, og at dGtte forbud mar-
kercs ved ot skilt.

At korendo færdsel fro. savværks~llac1scn og inel i bogoskoven DO([ vest
forhindres med aflåsoele bo~nc og vGd forbudsskiltG, alt på det of-

e, fentliges bl:kostning.e,
fortsættGs n&stc side ••••••
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I~ Der er truffet særlige aftaler med ejeren vedrørende offentlighedens

færdsel langs stranden fra ejendommens skol ved fjorden mod syd og til
Gemmelør odde. Dot pågældende strandoQrådc foreslås hegnet parrallelt I

her-
Deu stranden; udenfor udlægees otrandområdGt med offentlig adgang.
Der foreslåes indhegnede gennemgangsstier fra offentlig bivej og ud
til stranden på ae smallestc stect~r ( ud for alleen VGd I~jris samt
ud for slåenkrattet veu Gammolør OGUO ) .

Skilte ~ed anvisningbr til offentligheden vil cfter aftale Dod ejeren
og ved frec1nin6smyndighedcrnc.'s foranstn.ltning blive OPS,~lti området.

Der træffes nærmere aftal& [leU ejeren f.s.v. ang~r 0en nærm6re ud-
formning af parkcrings- og opholc\splo.de8rnc vod Gaurnclør skov 9 ved
Lill eris sal'ltved S:1vværksplac1 SL'n. :::JpøreSll1ålet 01,1cl et off 8ntlig es
rådighed ov~r aen gamle savv@rksbYGning og de evcntuellG økonomiske
muligheder i forbindelse hermGd er endnu uafklaredc.

Der er indg&ct særlige aftaler m~d ejeren om offentlig parkering i
forbindelse mod den al~indeligc badepraksis på strandarcalcrno ud for
matr. nr. 3~ Kaarup by. Dor er her forudset mulighed for at parkere
en enkelt række bi10r på et hurtil udlagt areal langs vejrabatten
mellem den offentlige voj oe stranden.

Idot henvisGs til frodningsp~stQndcns stk. 29 jfr. den på kortbilagGt
viste signatur vcCrørend~ swrligs b~plQntningsintGrcsser, gørss S,10-
cielt opmærksom på~
At ejeren undor saEon har oplyst9 at c10r ifølee fr~dskovsbosteGwels-
orne er tilplantningspligt på visse områder, der ondnu ikke er ttl-
plantede.

At frcGningsforslagot ikke skel være til hind~r for on rationalisc-
ring af drifton9 oventuelt i forbindeIso med ovorcnng til nye formor

(el for o.fgrcldE-r.

At ejeren specielt bar betinget sig mulighed for fortsat rattonel



•'(, ,
,

,.'

-:'51 -
skovdyrkning i Lilleris skov •

At fredningsforslaget ikke vil være til hinder for omlægning til

~~~ vitutten at tillade almindelig dyrkning af korn, ro~r D.V. på nre-
græsning nf visse arealer, men nt det næppe vil være nuligt i ser-

"

aler der ikke tidligere har været opdyrket.

At skrænten ved slåenkrattet syd for Garulelør friholdes for yder-
ligare beplantning, dog skal fre(}ningon ikke v@re til hinder for at
der kan plantes brombær og enkelte på stedet naturligo lave vækster.

At sanme bcste~Jelse skal gælde for 00 onebærbevoksede skrænter øst
for Lilleris ( Datr. nr. lQ , K~arup by) .

At den karakteristiske egetræsbuvoksnins ved savværkspladson og ved
Skræppedalsvejen opretholdes.

Der gør8s i disse tilfælc1e opmærkGorl på d e r.lUlighec1er, c:er ifølge
fredningsservitutten er fnr det offentlige til plcjG af arealcrne og
vec1ligcholdelsesmæssige indgreb, alt uden bekostning for ejeren.

Der er nf ejeren forudsat almindelig unoerplantning i oa ganle fyrre-
og &JdGlgranskulturer, sptJciclt i Højris skov og Gam~lGlør plantage.
Områderne i du gnmle fyrreplantagcr bringes ind i noraal skovdrift,
og granbevoksninger bør kunne fornyes.
Der er herunder specielt forudsat, at cor bevares naturlige kiler
af vild skov i slugter og på højdedrag.

De rationelt boplantede nåletræsarealer pa natr. nr. 4~ Ka~rup by
nfdri ves når hugstnodenhed nåos ( dog Iilo.ksimalt fer.1år frQ kendbIsens
dato ). Dot forudsættes at arealet ikke fremover genplnntes.

Der er ifølge kendelsen ikke givet offentliehedun adeang til Hojris
park, @8n der rejsts spørgsmålut om opretholdelse specielt hvad an-
går du i parkon voksende sjældne og cjcnrlo~loligt v~k8tor og træ-
arter.
Der f,ørcs i (10nnl forbinc1E:'lscOpl1l8:;rksr.,m pil frur1ningss(jrvituttcms
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krav om opretholdelse af den gamle lin0calle. der fra offentlig bivej
nr. l fører til hovedbygningen.
Søerne i Ganillclør plantngu ~å ikko afv~n0c8 eller forur8nes~ søernes
omgivelser nå ikkt: afdrænes eller Yclcrlig8re tilplantGs.

SaillL1€bestemmelse skal gælde dun sydvest for Højris liggende sø på
matr. nr. l~ Højris hovcdgard.

"DG lang e agre", d.v. s. d et marine forlrmd ø st for Skræppedalsve jen,
rur:lL~lorvisse biologiske intGresser. ArL'o,lerne må ikke afc1rænes sller
tilplantes Dod udsigtssværrende vækster.

Idet iovrigt henvises til frodningspåstandens stk. 3 veclrørGndo
bebyggelsE.;T eta., gøres specielt opmærksom på:
At 8jor8n unuer forhandlingerne specielt har gjort opoærksoI1 på, at
der på godset knn opstå behov for at bYf,gc læskuro eller krcatur-
stalde forskollige steder på landbrugsjorden, liGesom dot kan blive
ønskeligt og nødvendigt at opføro forpagtcr- eller modhj~lpurbulif,cr
andre: st ed Cl' pii ejend aLmen 0nd Vl;rl ete nuværcnc1 c bygninger. Dot er
videre gjort gældende, at der i dng ikke er planer om lanctbrugsfrcm-
mede bebyggelser, men a t cl UT l:låske::senere; knn tåmkos anlagt rckre-

ie ati ve insti tutionLr, SOLl f. aks. golfbo.,ncr~ hotelrckren tionshj enl otc.'_ Ejeren hnr videre gjort gældcndG~ nt hun h~r frE.;mtidsplnner om at
e bygge; et aftægtshus vest for Aurikeldalen ved Vårhøj fnld.

Fredningsscrvitutt~n omfattor ikku ~cn gnwlo hovedbygning på Hojris~
der er opført 1873 nf kalJ1lilCrh8.rrcC.L.A.Gtcons0n-Le l;h på de t middel-
alderlige stenhus' plads, dog nud bibeholdelse af visse middelalder-
lige interiørol'. Det kan såledl':s ve-:rotot sporgsw'il, om bygninGen kan
omfattes af bygninGsfrsdningslovcn, der furudsætter nt frcdnings-
obj ektet Gr mindst 100 år g8.Jiwlclt. Det vil under s.'l.{:;enaf National-
museets frec"lningRrtfr1oling blive une:CJJ'.'on{-:,:t,hvorvid t d ~t onkrinG bye;-
ningErnc bolig3endc ronæssnncevoldstud mod volderave kan siges at
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væro omfattet af naturfredningslovens § 2.

D~t synes dog ud fra honsynut til den niljøværdi, der i dag er til
stede, af overordentlig betydninG' ~t det genneQ fredningskendelsen
sikres, at større indgreb, eventuelle nedrivninger oller betragtelige
ændrin~8r af bygningens eksteriør anoaldes til fredningsmyndighederno
så betids, at man fra offentlig Gine kQn overveje de mulige konsu-
kvunscr beraf.

Dor forclibger fro. frcclninGsnævncot tilladelsc; til at opsætto elmastor
langs den offentlige bivej
strækning C,l ca. 500 Ll til et stykke yest for c:en ved ve j en b c..lie-
gunde puopestation.

Det er vcdrør0nd0 den på matr. nr. 1~ Knarup by udla~te lc..jrplads
oplyst, at an lokal spejdororeanisation i SOlllJerperioden gonncD flere
år har etableret sig ber Dud telte. Man har frn frudningsQyn~igbcGur-
ncs side intet at erindre mod denn~ institution på Jette sted i frelli-
tic1en, når c~anne praksis bolc1c's inckn for cl c;nuværend e rilmmer.

Der nedlægges påstand om at Lillurisvojon forbi vandmøllcstedet samt
hovedvejen vest for matr. nr. lb Ln.arup by ikke ændros hverken i for-
hold til trace/og belægninG ( eventuclle vigc.:pladsor kan godkcmdes ).

Dor er une::er sngen af oj eren gi VC!t frcclningsmyndi{)wc16rna 111Uligh0;c1
for Qt opremse og rutablere 11l0lludn.lYllJlenvod lJilleris. DunnC' l1luli~~bec1
vil bliv G ncruoro undersøgt ofter oftnle med rtu bcvilli~cndo Byndig-

hc::c.1€r.

l forbindulsc Ded påstandun ou ofJentlig Q~Gnng lanes strnndstyk-
ket pa G8.l,lj~Jel0r0(1ue bnr ojurcn forboholdt oig rc;tton til lystfiskGri
fra dcttu sted; c1ar vil nf f'rc)dnin~~~snynrlie;hu(lerrl(;blive OPSQt skil t9

der tilkenCegiver at lystfiskeri her er forbudt.
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På forhandlingsmodet don 21/3 1969 nævnte højesteretssagfører
MogGns Christunsun, at han fnr loc1sujeren matte anIYlodeom yderligere
udsættelse, inden den endelige ~nstnnd kunne uuforrnGs, [.18nhan ønske-
de dog at fremkorme med enkelto bomwrkninger til oI!l@gGt.

"..
Det Ol' inod lodsejerons ønske, at dur i kendelsen kODner til

at stå noget OLl opretholdelse nf bcstcr:lte trævækster i lJarken, idet
det kan være vanskeligt at opfyldu krav af denne art. Ejeren Ol' s~lv
interesseret i at holde yarkon i forsv~rlig stand, og ~ltfor Bangu
krav vil medføre forøget nedsætteIso af ejendonsværdien.

Endvidere foroslog højestoretssagførGren, on nQn ikku med hen-
syn til lnndbruGsarealerno kan åbnE: .t:mlighed for senere oftor an-
I'wlr]el se til nCJvnot at tillad e) ovcrc;ane til ~:m(lredrift 3fort1Or. Det

f vil cfter on nærmere viden oEl. , hvilke ønsker der kan frGmkom.r.1eom
driftsændringor , være langt lettere at udforDL en urstatningspå-
sto.ncl[led hensyntagen til konkrete orastændighedur. Fredningsfor-
slaget kan kOYJGe til at medføro uovLrskuolig6 vanskelighcdc:r for en
rationel ln,nc1brugsdrift i freutidon, oe højesteretssagforeren fandt
det i realiteten umuligt at oygurG erstatninGskravet pa det forelie-
gendo gruncllng.

l1.ekvirenturnes rel.Jræs(;ntrmt bctlOJrkGdu hertil, at dotte problem
forelig,-,ur i enhv'er' frcdningfJGClL;. Dr;t er ikke tnnken L'lec1 fredningen
at lægge hinc1ringe::ri vGjen for nogen forn for landbrugsdrift. Dog
ønskes inc:snt en bOfJtomlJ.clsG0"1, 'J.t (kI' ::okC:.l(lrivus lr:mdbruf~ så-
lodes at nnden 8rhv8rvsvirksonh(O(: ikke f'ul findo stod.

På anlodning af 10\1 se;j\.)r,~nblev (1Cl' ol)n~wt enighed om, 8.t af-

fentliBhcden ikku skal hn,vo n0~Clng til bær~luknin~ Vå godsets arealer.
På forcs},-orgso190Ll dur uanset f're;tlninf:,c)l1kunne. være mulighed for at
tilladt' 0l)dyrkning af vissu områder, f. eks. "dE) lange aGre" ved
fjorden, fik lodsejoron o~lyst, at rekviront8rnu ikke fandt at kun-

'~ ue frafaldo påstnnc1e 0lJ.,[1,tdo nævnte agre sk81 henligGE) i deres nu-
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værende tilstand.

forhandlingerne den 21/3 1969 sluttede mod , at cct mellem lods-
ejeren og fredningsplanudvalget blev aftalt, at man skulle afholde et
møde for at fastlæggo de nærmere bestemmelser om adgang for offentlig-

Co... heden, beplantning, parkeringspladser mØ'l. efter en naJrmel"C gonn(ungang

af forholdene i terrænet.
Fredningsplanudvalget havde herefter pil et sådant nøde lejlighed

til sammen med lodsejeren og dennes advokat påny ~t gennemgå frednings-
forslaget og bese forholdene i terrænet, og udvalget fremkom herefter
i maj måned 1970 f.ledet detailleret udkast til en speciel fredningsscr-
vitut for godset. Udkastet var ledsaget af et af nævnets tekniske ~ed-

~ hjælper udarbGjdet detailkort for godsets arealer og blev med nævnets
skrivelse af 25/5 1970 forelagt for højestoretssagforGr MoGcns C}lri-
stansen som advokat for lodsejeren.

Højestoretssagføreren svarede burofter nævnet ved skrivelse uf
24/7 1970 bl.u. s~ledes, iJet bemærkes, at den i skrivelsen foretagne
nunmerGring af 8Grvi tuttens besteEIClGlsur svarer til elenedcmfor i 8er-
vitutten anførte:

Med Dores skr i v(~lso af 25. mnj d.å. mod tog jae fredningsplanud-
valgets forslae til speciel servitut for Hojris gods, bilag~ et af land-
inopektør Knud Sørensen udarbejdet kort, sonl skulle væro i overansstem-
melse med sorvitutforslagot, ~en i hvort fald ikke er i overonsstcumelso

e med de faktiske forholcl i llliLrkGn.
. Med hensyn til forslaget til tll)Cjc.Lcl fredni.nf:;sf-Jurvitut har j og på

vodlagte fotokopi af (let mig tllocndt(j (~kscf.1plQrforGtagut en nummorc-
ring af afsnitteno, til hvilko jeg henviser i det f01gcnde~
ad l. Dat villc) være lHms:ig Lsr:J.rS8s:igt at tilfø je "i(lot fredning inr~en-

I

sinde md. værD til hinder for rn tione1 landbrugG- eller skovdri f t Il •

løvrigt nå det opklares , om d~r vil blive; givet tilladelse til grus-
gravning. Det er givat, Cl t dett e spørr:;smål mogct hurti gt bli v(~r ak tuol t,
og skal grusg'l'i:lvningforbydC!s, medfører dut i sig selv at /)8-
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tydeligt erstatningskrav.

ad 2. Iler må t 'If' IIb t t f 1 1 1 t lt ~ ~.l øJes~ or se r~, ~vnc cer even ue nøclvenulg-
gøres udefra eller er påkrævet af lnndbrues- eller skovdriftsmæs-
sige grundoil

ad 5. Ejerne er indeforstiiet hurued, 8~frGmt der gives tilladelse
til indrotning af et anderi.

ad 6. L' ll" k 'b t l b d u fl erlsveJon er en onwunevGJ, og es ea~G sen ar u ga a
servitutten.

ad 7. Forste t· k kl f h l 'l' t. sæ nlng ar gans a u ar, or vaL Vl ae sigo, at
.. disse arealer li skal kunne dyrkoG SOTH hidtil 11. Jog går inidlertid

ud fra, at det skal betyde, at de som hidtil knn dyrkes på dun til
enhver tid most rationelle og hensiGtsmæssiee måde.

Jee kan ikke so, hvilken forskel dur er på uc1yrkoue og ube-
~lantede arealer. Begge udtryk bor erstattes ned uovdyrkode arealer,
og det drejer sig altså her om an dul ~f dat, der skul oV~ålcs nær-
raere.

Bo st (;llLWlsen er ovorf10dig, i(1ot ([at dra jer sig om an del n.f

ee
dG arenlsr, dGr udgår af driftGn, og ocr vil ikkG kunne etableres
nogen udsigtsspærrende bovoksninc. A.realuts størrelse uå oplysls •
a(l 10-13 •

Her gffildcrdet sam8E, oG størrelson af arealerno TID. oplyses.

a(~ 14.5 a"r er for kort et t':j l' k t l' h 1 cl. ~ 1(1 srum LJL'( \t G væ s mu le GC Gr, er er
på stedet.

a~ 15·Denne bestemmelse må være oV8rflo~ig og bør udg~.

ad 16·Linclenllecn er kOllliJ.unevuj,og btJstellllD.olscnhørur ikkt: hjemme
i servitutton.
ad 17 og 18.

Efter min o~fnttulse ville not vær~ fuldt tilstrækkeligt at
honviso til don gæl(lencle lovgtvning, ncm hvis bos temLlelsc,rnu bibt:-
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holdes, bør d8r i l. linie indsættes !ljngt", og sidste punktum i 17
må kunne udgå. I punkt 18 bør c1er stå liejer-, forpo'gter- eller rn.ed-
hjæl})crboligcrll •

au 19'Ordet "a.lr.J.indelige"må uden, Dur må kunne olJsc::Jttosele hegn,
der er nødv€ndice og mest hcnsigtsm~ssige. Anden del af bestemmelsen
er overflødig. Der er slet ikke brug for hsgnsgennengango nogen stc-
dorG

ad 20'Offentll'gheG~en bør kun h~ve ~ t'l f cl k d d 1~ aGenng -lO,S og un a e GC-

sisteronde veje samt ad de stier, SOQ s~eciolt bliver udlagt til for-
rdlet, og adgangen må i al t fnlc1 tic1sbegrænses l)ii saome måde SOl:1.
eftor naturfredningsloven, nemlig fra 7 morcon til solnu0~llng.

ad 21. O o "d tt kt k t t . . 1 1 • lt f ldesn ~a e e pun er or e illlsvlsence, og GGr er l n a
een af d e på kort et viste sti Gt', ({er un(ler ineen oElstæncUghed er kan
tolereres.

ad 24. GanGstien langs tidalens norc.ls1rråningligger ikke på Hojris' s
jordur, og det kan sor.J.Gnnce GanGCJ fr\3mhævlt,nbsolut ikke goclkenrJes,
at dor etableres tværgående forbinrlclsor tv~rs over ådalen.

nd 25'Der findGB ingen eksisturcn~o eunesti ~~ det unførte sted, og
der skal heller ikke vwre nOBen.

ad 26'Dcr er intet behov for IIr,]o11 er " c?lJu'" overgu,ngsstonter nei.SE.Yl
steder. Det havc1L kun bstydninc for strnnderunden, men dette er jo
nu bortfalc1 et.

~fter at have modtaget donne skrivelse fra lodsejorons udvo-
kat besluttede nævnot nt o.fhol-Je endnu Gt møde ned rokvirent8rne oc;
lOl1sejerun. Modet fanc1t stee} den 14/8 197r), og dor blev under for-
ho.ncllingcrno givet rekvirontC'rn(~s re lJræsentantcr lc jlighed til Cl. t
imorlogå de af ndvokaten fremsatte ben~rkningcr til survitutudknst-
ets enko1te lJunkter.
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Det bc~ærkes iøvrigt, at hojesteretssagfører Mogens christon-
sen på nævnets foranledning ved skrivelse af 12/8 1970 for nodet V8,r
fr8mko~mct Dcd folgende erstatningspåstand for godset~

Som advokat for Højris Hovedgård nedlægeer jeg påstand på er-
statning kr.l.ooo.ooo.oo. Til støtte for min påstand skal jeg nnforo;

Godset Hojris omfntter cn. 450 ha. , dGr fordeler siG ned CR.

170 ha ag~rjord, ca. 90 ha Gng-og cr~sjord, cnc 175 ha skov og plan-
tage samt cn. 7 ha med mose, soer D.V.

Goc1srJter ved seneste vurdt:ring, lIr. alrl. vuruering,ansat til
en ejendoLlsv8rc1i af 2.2 mille k.r0i18r.

sesorc1cn af ikke under 4 mille kranLr.
Den på t&mkte fre:,c1nine;,der vcelrnrcr scl godt SOIU hGl e god set,

skønnes at ville reducere hanc1elsv~r0ien mL~ ikke und~r 25 % .
Dennu nntaGelsc bYfSGor pa, at fredninGen, ikke blot i kraft

af dens Generelle indhold, sou dut·ur tilkendegivet i bekendtgorel-
sen frn 28/2 1967, ~en navnlig også i det nIore detQljeredc forslag
til den speciulle fredningssorvitut for }illjrisgods, umuliggør ~nhvcr
tanke OLl rntioncl drift nf godset. Detto gælder ikke blot for don

I nuværenclo ejer, nen ogstl for (lcnnl,j8!!luligL-eftcrfolger.
Som frec1ningsforsla~ct er formuleret, vil godset nu og i nI

fremtid kunne blive bundet til driftsformer, dor, dun tokniske ud-
vikling taGot i betragtnine, meGet hurtigt vil blive forruldede.

Når !;lnnsålc.closvil vruru nfskåret frQ Qt forota2~e planering,
nfe;rnvninr; og opfyld ning nf n.ro~'tlcrr:J.. v., S8.fr8Flt e1et måtte vis o sie:
hensigtsTIæssiet, og ligeledes være afskårut frn, i ctet omfang eodsots
drift måtte betinge det, nt c1rwne vnnellic](mc1eo.renlor, herundc.r vue;
regulerinG af vnnc'lløb, og i:lo.neicrtil ;::tu tåle> eJe ulem)er, son vil følge

. " dels af clun ifølge fr(;(lninr:;f~forsl[t[;Gtyfltænktc udvic1e(~(~[Ltlgnng for
offC'ntlighul en til store clC:Jlcaf [:;0(1(:3 et, cl cIs nf , at (1e nreal8r, cl Cl'

i o j oblikke t ur uncler kul tur, frcnrtidi g kun L1cl dyrkeo som hid til, oC;
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videre af 2t de arealer, dlr i daB ikke er dyrkede, og som udgør en

r:e ikkE: uvæsentlig del af godsets s.:lI1lcc1e:8.reo,l,iklcC'må gores til gon-
"I stand for en naturlig land-og/sllc.r skovbrugsl:lOJssig uc1nyttelse, fore-

kOLwlr det rimeligt at antage, at p,orlsots eriftsmuligheder nu og i al
'1
f _"

fremtid vil blive bogrænsc+ i så betyuelig 8ra~, at dets rentabilitet
må anses for wore en tvivlsom.

Det b6mærkes i denn0 forbindelse , Gt uet areal, der fremover
skal henligge som udyrket, i mangol af nojagtigc 0vmåling8r, må an-
tages at udgøre ca. t af godsets areal. Dot 81.' opfattelsen, at v~r-
dien af aroalet skønnes Gt ullt.;oreikk8 under 5.000 kr. pr. ha.

Jeg tillader mig iøvrigt at henviSE: til mino skrivelser af 13/11
1967 OG 24/7 eJ.å. til Fredningsnævnet.

EneJeli[; skal bemærkes, n.t dlr ikkE: i dag foruliggul' konkrute
o})lysnin[;or om Grus- og/olIer snndforokomster pr}, goeJsuts område. Ek-

41', sisterer sJ.clanne i en storrels8sorc1un, s{~ ,;e kan €::orcstil gEmstand
fIJI'en rationel udnyttelse bl •.::l. i forLinrlclsc I:'lcddet kOlTIlJHmdcbro-
arbejde ovur Sallingsund, må cjurcn forbeholde sig ret til udnyttelse.

Såfremt en sållan ret ikke kan tilstedus, tn.gcs forbehold mod
hensyn til fremsættolse ~f krav om y0orligero erstatning., Unucr forhancUin{;erne Uun l/~/b 1970 freL1.hævede rukvirc..nterncs
r 81.-lræSento.nt,at Dlan gerne villo fors()2:S0o.t lClJl.i..lopEtstnnc10n i over-
onstSQmelsc med ejerens ønsker, blot ikke' m&lsætninGon tabcs af syne.
Under forhanclling8rne bllv flot kl:'.J'gjort,at rckvirenterne ikke ansur
[~ræsningsarca18r og engu for :1t vær,) "uflyrkut [:.runl" , Lwn lrtndbrugs-
jord. Rokvirentornos rej,)ræsentant frurma'vcd(3, at survitutudknstets
punkt l ikke tilsigter at hinCro u~fyldning og opgravning nf eksi-
sterende landbruesnreo.lor. Rokvirontc.rno har konstnteret, nt do u~yrk-
ede arenlcI' på godset o.nc1rngcr ialt [1011en 30 OG 35 ha. , og frcdning-
en tilsigter ikke at pålægge ojurun no~~cn inrlAkrænknjngor i rationel

_ drift af CG 0vrice aruo,lC'r. Arenler or:Jkring fru'1tJde cravhoje må dof,.,
kun ændres eftcr tilladelSE:; fI'C1.do mynclighE:(!c;r,hvorunder dissu sorterol'.

den tilføjelse
Rekviren terne conkendt c for c1 ure s vor.korYlTYlcnd/ på 0.i.) 00i:118ervi tu tton ,
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at)fredningen ikke må være til hinder for rationel landbrugs-oller
skovdrift af db i dag som landbrug og 8kov ~yrk8do nrealer. Rckvi-
renterne nodsatte sig derimod, 2t der blev givet tilladolso til grus-
gravning på Godsets arealor, ligesom finn modsatte sig, at der even-
tuelt gives tilladelse til etablering af et anderi i MøllGdammen,
såfremt denno oprenses.

Under forhandlingerne o~lystes det, at nogon sidon sngens rejs-
ning på mfltr. nr. 4e opG:'..tteskilte (,r opsn.t af jnetlejeren, direktør
Priess, Nykøbing M., der tillige på nævnte TI~trikelnu~Jer hnr indret-
tE-t et fasanori.

Lt slJorgsmål om godkendolse af et ligeledes eftar sagens rojs-
ning af lodsejeren oysnt h€bn yå et areal ned mod fjorden måtte hon-
vises til afgorelso ved nævnets kendelse, idet dot ikke vur nuligt
mellem lodsejeren og rckvirontern8 at oynå enighed Oll, hvorvidt hognet

"".. som ot kreaturhogn måtte anses for at være lovligt.
Rekvircnternes repræsentant påviste pa kortet do stader, hvor

der ønskes etnbleret stier og o~sat Doller ~ller stenter. lIan omtalte
herunder de i servituttons pktr. 25 C' 'f-'t..:. 26 orlhnnd18de stier SOB nød-
vandige lod i frednin~cns udnyttelse. LO~Gejcren nodsatte sig dette,

I idefnavnlie; den one sti kOl:1L1erfor tc'8tVL't GO(~fH)tshc:-:.ve,hvorfor rek-
virenternes re~rmsentQnter tilboC at fornnle~i~~ ops~t huen til bo-
skyttolse af hRven.

Der vc'.r})o. TI10cletcnighec"ian, h-(f(I.r C10 Wl,rk(~ringsplQdsGr? som i
forbindels e med frU::nincon trunkl. 8 opre ttc t, s"knl 1)1~l,C81'88, og lou s-
ejeren tiltrådto, at der Vdl pn,rkorin(~f)lJlndson1J~1, don gLl,mlE:snvværks-
plads opsættes en toilet-by~ning.

Mødet sluttede ille~,at nævnet måtte lconstntoro, at det ikke VQr
muligt at oJ:;nuforlig med (}onn8 lociBle j er om crstn tningon.

Nævnet besluttede' herC!ftor onstelJ1migt, nt den ne:;clGnfornnforte
e frednint3SSorvi tut, som er særlig uclformct for godsets arealer, b0r

pdlwg~GS ojendonmen, og at der som erstatning h~1'for tilkendes lods-
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ejeren et s~mlet belob, udregnet i ovcrcnssteDDclsc Dcd de rctnings-
linier, Jer er fulgt ved fasts@ttolsen af erstotningerne til ~u ov-

. , rige lodsejere i området, til 265.000 kr.

". Lodsejer nr. 20, gårdejer Aksel Toft, lfujris pr. Nykøbing M.

Der fredes~
Del af motr. nr. 11 Højris hovedgård, aroal 0,2 ha.

Ialt~
===============

Heraf med offentlig adgang 0,2 h:lo

Uden offentlig nd6ang o ha.
I[tlt~ 0,2 hn..

===============
Hele arealbt er undergivet fredskovspli~t.
Omfattet af naturfredningslovens § 47 er 0,2 ha.

Der uolæ6gos en 2 m bred gangsti til forbindelse lned det eksister-
ende stianlæe på nordre side af åen. Det cffantlige forbeholder sig
ret til, uden udGift for ejeren og uden yderligere erstatning, at
afmærke, nnlægge og vedligeholde forn.nnævntc og på kortbilrtC;ct Ded
gul frtrve viste sti, til brUG for offentlig gaondo færdsel.

I Arealet, cer fredes mod offentlig ~c!Gnng, er et lille skovbevoksot
skrwntarenl ned mod Knaruy å, der danner prtrcelluns nordgrwnse.

Denne lodsejer har nedlagt påstand o@ en erstatning svarende
til den erstatning, som de øvrige lodsejere i omrddot vil få. Forlig
blev dOG ikke opnået, og nævnet har enstomDigt vcdtn.gut nt tilkende
denne lodsejer en ulenpeerstatnin~ vå 400 kr.

Lodsejer nr. 21, gårdejer Nicl:J Cbr.O(lg,'arcl,Kan,rul.,),l)roNykDbinp; M.

Del af natr. nr. 4E!:, Kanrup by, 1ølldc'l'upsoron, are.'J.l
e lVhtr. nr. 5~ , Kn.aruI'by, Lodc!(:;;rupsogn, areal

~!htr. nr. lu , Hojris hovedg:.irc},".11:'8nl
Irtlt~

30, l) ba.
0,8 ha.
1,6 kl..

32,4 ha.
=================
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Heraf med offentlig adgang 9,4 ha.
Uden offentlig adgang 23,0 ha.

~,- ' 10.1t~ 32,4 ha.
=================

Omfattet af naturfredningslovons § 47 er
Omfattet af naturfrodnin8s10vens § 53 er

27,0 ho..
4,9 ha.

Området, der fredes med offentlig ad~anG, er de nord for Knarup å

på matr. nr. 4~ beliggende udyrkede skræntaroaler, der gennemskæres
4IJ1 af en sti mod vest udgående fra off8ntlig bivej nr. 7, SQ11t de udyrk-

ede arealer dor omfatter den sydøstlige del af matr. nr. 4~ samt,',~ helo L1atr. nr. lu og 5,9. • De sidstnævnte ar8o.1er Gr fugtige lyne-
og græstuebegroede. Sydøsthjornet ~f ma~r. nr. 5e gennemskæres af
en go.ngsti.

Omr~det, der fredes uden offentlig adgang, ar den resterende del o.f
YJlQ tr. nr. 49:,. En ec.l;'ll11elfb,;lloG lcrgr~~vIllCd GolvGået b evoksnint~ s E, s
ved PQrcellens nordre skel, ind moc: En tr. nr. 8!J:., r.lCC: ens en lig-
nonde bevoksning ses vud parcellens østskol ved matr. nr. 5G • Iov-
rigt 8r områclct rationelt opclyrkot, opclel t i dyrkningsfol ter mod, skiftende orientering.

Det offcntligu forbaholdcr sig rat til udon udgift for ejeren, og
uden y~orligcre erstatning, nt ~flnærke, anlægge og veGligeholde for-
annævnte oG 1>3. kortbila{:::otmec~ gul :farve vj.ste stier til brug for
offontlig gående færdsel.

Lodsejoren har nedlagt påstand om en crstntnin6 p~ 52.400 kr.,
udregnet efter 1000 kr. pr. hn. indenfor skovfrudnincsbyggclinien
og 3000 kr. pr. ho.. uc~enfor skovfrc (lnil1Csbyggelini en. Lo/1su j er(m har
protesteret mod offentlig nc1g!1nGtil o.rualet l,:mgs bækken vest for
bivejen og til dG dele af arealet i ejendom~ens sydostlifu hjorne,

.. der benyttus SOtl græsninesnrenlor. Offentlig [lc1go.ngvil forrinGe.,
l!1nc1brUds~riftun, hvilk~t forhold s~rligt gar sig gruldenda på Qre-
alet vest for bivej nr. 7, hvor bækken benyttes til kI'G:l.turvnnding
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og hvor kreo.turer græsser på nrealer ovenfor skrænten.
Nævnet har, da forlig ikke er opnået, enstemoigt vedtaGet at

j ,. ~, fnstsætte erst2tningen til 30.000 kr.
r-

" , Locsejer nr. 22, gårdejer Jens Christen Klitgnard Josefsen, nu [ennos
enke i uskiftet bo, fru Johanne Josefsen, Knarup,pr. Nykobin~ M.

Der fredc:s~

lalt;~
6,5 ho..
6,5 ha.

Del nf matr. nr.3~, Knnrup by, Loocerup sogn, 0.1'00.1

=================
Heraf ~ed offentlig adgang
Uden offentlig o.C62ng o ha.

Inlt:. 6,5 ha.
=================

Omfattet af naturfredningslovens § 47 ( matr. nr.
3~ ) er 6,5 ha.

Omrndet, der i det hele fredes mrd offentlig adgang, er udyrkode ,
dels afgræssede arealer beliggende nord for Kaarup å mellem fred-
ningsgrænsen og åen. Området er præget af spredt selvsåning.

Re~ulering af den vil ikke kUDu e tillades.

~ Det offentlige forbeholder sig ret til uden udgift for ejeren, og
uden yderligere erstatning, at afmærke og anlægge den på kortbilaget
med gul farve viste sti, der går parallelt med åen, til brug for of-
fentlig gående færdsel.

Under forhandlingerne er det fro. rokvirenternes side frem-
at!hævet, at vandløbet over ejendommen ikke må reguleres, og man ønsker

ret til ops~tning af møller eller stenter, hvis lodsejeren opsætter
træhegn.

Lodsejeren har protesteret mod offentlig adgang til ejendom-
men, idet ikke blot græsntngsmuJ.tghed(m på arealet forringes, men
fordi en på ejendommen hidtil fulgt praksis, hvorefter r.1alkokvæg og
ungkreaturor hvor i sin separate fold græsser på arealerne udenfor
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fredningsområdet, men med åbning ned mod dalen, således at krea-

,"
turerne kan nå til drikkevand ved at gå ned til bækken, herved af-
brydes. Dalen holdes afspærret i øjeblikket med henblik på adskil-
lelse af de to hold kreaturer. Lodsejeren har indhentet udtalelse fra
kreditforeningsrepræsentant Jens Damgaard, hvorefter offentlig ad-

~ " lO

gang som påstået må antages at forringe ejendommens værdi med om-
kring 90.000 kr. , idet der skal installeres rørledninger og pumpe-
anlæg til græsningsarealer udenfor fredningsamrådet, og idet der,

.' o.. selvom sadanne anlæg etableres, vil ske forringelse af græsning-
erne i dalen. Lodsejeren har påstået on erstatning på 90.000 kr.,

'

hvis kravet om offentlig adgang oprctl101dcfJ, ellC:irs10.000 kr.
~

Nævnet har enstemmigt vedtaget at tage rekvirenternes påstand
til følge, således at arealet fredes mod offentlig adgang, og at til-
k~nde lodsejeren en erstatning p~ 13.000 kr.

'l'

fr'"

Lodsejer nr. 23, gårdejer AafJ,C3 Chr.isten88n, Kaarup,pr.Nykøbing M.

Dor fredes;
Del af matr. nr. 2a , Kaarup by, 1ødderup sogn, aroal

laIt',
10,7 ha.
10,7 ha.

=================, Heraf ~ud offentlig adgang
Uden offentlig adgang

o ha.
10,7 ha.

lalt~ 10,7 ha.
=================

Fire på parcellen beliggende gravhøje er omfattet af loo-m bygge-
linien fra højens fod at regne ( naturfredningslovens § 53)
ialt •••.•... .•• 6,5 ha.
Omfattet af naturfredningslovens § 47 er 0,1 ha.

Arealet, der i det hele fredes uden offontlig adgang, består af
regulæro rationelt opdyrkede markdroaler, kun brudt af do før nævnte

tf gravhøje samt en gammellergrav.

Fra den offentlige bivej nr. 7, der forløber i arealets vestskel, er



- 65 -
der storslåede udsigter over nærværende område mod gravhøjskoncen-
trationerne øst herfor samt over det smukke varierende skovbryn til

I", ."
Højris.

"• Under forhandlingerne har rekvirenterne tilbudt for statens
regning at fælde et syd for vejon værende ældre granbegn7 der ikke
ønskes genplant€t. Lodsejeren har nedlagt påstand om ret til vedlige-
holdelse af det nævnte granhegn, dGr har væsentlig betydning som be-
skyttclse af marken mod jordfygning oG som hindring for kørsel udon-

tt' for vejen. Såfremt vejen udvides, pdstår lodsejoren ret til etabler-
ing af et nyt hegn på vejens sydside.

Lodsejeren har iøvrigt protesteret imod7 at den private fælles-
vej nord for ejendommen åbnes for offentlig færdsel i vejens nuværen-
de tilstand. Han har i denne forbindelso anført at vejGn er for smal
til, at to biler kan mødes uden at beskadige de langs vejen liggende..
arealer. Lodsejeren mener iøvrigt, at den planlagte parkeringsplads

ll,I
bliver af for ringe størrolse, ~åledus at don bliv8r overbelagt.

Under forudsætning af7 at hans påstande tages til følge7 har
lodsejeren nedlagt påstand om erstatning på 21.700 kr., beregnot som
1000 kr. pr. ha. indenfor gravhøjzonon cg 3.500 kr. pr. ha. udenfor

II denne. Såfremt læhegnet kræves fjernvt og ny læhegnsplantning opret-
holdt7 har lodsojeren p~stået an ydurliBel'u urstatning p~ 6.600 kr.

Nævnet har onstemmigt vudtagct at tillade fældning af det om-
handlede læhegn og at bestemmo, at h8gn~t ikke må genplantes. End-
videre har man vedtaget at tage rekvirentornUG påstand om kørsel af
den omhandlede vej til følge. Erstatningen er fastsat under hensyn
hertil til ialt 7.500 kr.

Lodsejor nr. 24,gårdejer Christen JI.'tarinusJensen, KaaruP7pr. Nyk.f'II

Dor frudes~
Del af ma tr. nr. loa 7 KaD.rup by, JJøddGrup sogn7 areal 4~4 ha.

lalt~ 4,4 hD..
=========~==~~=====
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Heraf med offentlig adgang
Uden offentlig adgang

o ha.

laIt:
4,4 ha.
4,4 ha.

, , ==================

To på parcellen beliggende gravhøje er omfattet af loo-m bygge-
linie fra højens fod at regne ( naturfrednin~dlovens § 56)
ialt •..•.•. •.. 4,4 ha.
Omfattet af naturfrodningslovens § 47 er 3,7 ha.

tt\ Arealet, der i det hele fredes uden ofi8ntlig adgang, består af
regulære opdyrkede markarealer, kun brudt af de før nævnte grav-

~ høje.

Arealets sydøsthjørne gennemskæres af en privat fællesvej.

Under honsyn til, at der ikke pdstås off8ntlig adgang på are-
alet, og da der ikke er påstået fældning af hegnet syd for vejen på
denne ejendom, har nævn~t i det forlig om erstatningen ikke er op-

I) ,

nået, enstemmigt vedtaget at tilkende d0nllQ lodsejer en ulompeerstat-

,ning på 1.500 kr.
Denne lodsejer har ved skriftligt tilbud af 1/9 1970 erklæret

at ville sælge et ca. 3.000 m2 stort areal af matr. nr. loa til
2staten v/ kulturministeriet for 1,35 kr. pr. m • Arealet agtes an-

vendt til etablering af en parkoringsplads.
Nævnet har i denne anledning ydorligere vedtaget, at kendeloen

ikke skal være til hinder for, at en parkeringsplads indrottes på
stedet.

Lodsejer nr. 25,gårdojer ~iels Andersen, Kaarup pr. Nykøbing M.
Der fredes~
Del af matr. nr. la, Kaarup by, LøddGrup sogn, areal 28.7 ha.

Ialt~ 28,7 ha.
================
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Heraf med offentlig adgang o ha,
Uden offentlig adgang

lalt~
=============~===

Omfattet af naturfredningslovens 0 47 ( matr. nr.
la ) er 24,9 ha.

To på parcellen beliggende gravhøj( er omfattet af loo-m byggelinie
fra højens fod at regne ( naturfredningslovens § 53) ialt 7,1 ha.

~\ Arealet, der fredes uden offentlig adgang, består af dot mod Højris
plantage liggende udyrkodo overdrevsforland ; området er præget af

• >

,

ol'

selvsåede vækster, specielt græstuer og gråris.

Arealet består endvidere af rationelt opdyrkede markfelter, hoved-
sageligt beliggende i arealets sydli~G og midtorsto del. Et mindre
udyrket areal bestående af græs, lyng og selvsåning er beliggende
vest og nord for den tværs over arealets nordvosthjørne gående pri-
vota markvej •

Under forhandlingerne har rokvirenterne frafaldet en oprinde-
lig påstand om offentlig adgang på en del af ejendommen. Lodsejeren
har herefter nedlagt påstand om ~n orstatning på 48.700 kr., berognet
som 1500 kr. pr. ha. indenfor høj- eller skovbyggolinien og 3.000 kr.
pr. ha. udenfor donne linie.

Rckvircntcrne har under sagen anmodet om tilladelse til Gtable-
ring af en parkeringsplads på d(;nIW lodsejers arGaler efter nærmere
forhandling med lod se j(aren. .h'orligom erot:),tning en ur ikke opnået,
og nævnet har enstemmigt vedtaget at tilkende lodsojeron on orstat-
ning på 10.000 kr.
Lodsejer nr. 26,. gårdejer Carl Senius NørgQard, Kaarup,pr.Nyk. Jil.

Der fredes,;
Del af matr. nr. 2b , Kaarup by, Lød(lf~rupsogn, areal 3,0 ha.

laIt: 3,0 ha.
==========~=====~=~
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Heraf med offentlig adgang
Uden offentlig adgang

o ha.
3,0 ha.

laIt: 3,0 ha.
==================

Omfattet af naturfrodningslovens 0 47 ( matr. nr. 2~) er 0,2 ha.

Ar6alet, dGr i det hele fredes uden offentlig adgang, består af regu-
lære, rationelt opdyrkede ~arkfGltGr, dGr i vest støder op til fred-
ningsgrænsen ved Kaarup.

Under forhandlingerne har rekvircntGrne ønsket ret til gående
færdsel ad den over matr. nr. 5~, som iøvrigt ligger udenfor fred-
ningsgrænsen, løbende markvej.

Lodsejeren har nedlagt p:lstand om on erstatning på 9.000 kr.
svarende til 3.000 kr. pr. ha. Nævnet har enstemmigt vedtaget, også
under hensyn til dGn ønskede færdscL:n'ct ad ovennævnte markvej, at
fastsætte erstatningen til l.~oo ~r.

Lodsejer nr. 27,gårdejer Vilhelm Jensen Krogh, Kaarup, pr. Nyk. M.
Der fredes~

Matr. nr. 5!, Kaarup by, Lødderup sogn, areal 1,8 ha.

I Del af matr. nr. 5a, Kaarup by, Lødderup sogn, aroal 14,7 ha.

lalt~ 16,5 ha.
===================

Heraf med offentlig adgang 0,2 ha.
Uden offentlig adgane 16,3 n'""0..

laIt: 16,5 ho..
==================

Omfattet af naturfredningslovons § 47 ( matr. nr. 5a) er 2,2 ha.

En på matr. nr. 5a beliggende gravhøj ur omfattet af loo-m byg-
gelinie fra højens fod at regne ( naturfredningslovens
§ 53), ialt 3,7 ha.

Arealet, der bortset fra nedenfor nævnte adganGsvej, fredes uden
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..,

offentlig adgang, støder mod vest op til fredningsgrænsen i Kaarup
by, og består af rationelt opdyrkede markfelter. Fra den nævnte ad-
gangsvej 01' dur storslåede udsigter over det smukt varierende for-
land til Hø jris skov •

Dor gives ret til offentlig gåendo adgang ad den oval' matr. nr. 5~
gående private fællesvej, der føror til parkerings- og opholdsare-
alet ved Gammelør odde.

Det 01' frQ lodsejorens side gjort g~ldonde, at fredningsmyndigh8der-
ne, efter de almindelige regler Oln private vejes vedligeholdelse, bør
påtage sig en passende andel af vejEns fremtidige vedliguholdelses-
udgifter.

Lodsejeren har protesterot imod, at fredningsgrænsun trækkes
så tæt op ad do nuværende bygninger, s~ det ikko vil være muligt ved

" ,. en evontuol genopførelse efter brand oller andon skado at placore
bygningerne mere hensigtsmæssigt uden fcrolæggolsu for fredningsnævnet.
Endvidere har lodsejeren nedlagt påstand OI!l rut til dræning af en
sænkning i den østlige dal af matr. nr. 5§.'s hovedlod og af en sænk-
ning " matr. 5! Endelig har lodsojeron protesteret mod offont-pa nr. ., lig ad gane; til en del af matr. nr. 5! og østloddc;n af matr. nr. 5a ,
idet arealet anvendes til græsning og vanding af kreaturer. Under
forudsætning af, at hans påstande tages til følge, har lodsf)jeren
ønskot un erstatning på 36.700 kr., berognet som 10000 kr. pr. ha.

(.indenfor gravhøjzone og 3.000 kr. pr. ha udenfor denne zone. Abnes
fællesvejen, hvortil i dag kun to lodsejore har adgang for offentlig
færdsel, har lodsojeren yderligere påstået on ulempeerstatning på
5.000 kr., idet vejen passerer umiddelbart forbi ejendommons bye;-
ninger.

Nævnet har enstemmigt vedtaget a t godkende den foreslEl.edee grænse, idet der dog straks gives lodsejeren tillndclslJ til at ændre
bygningernes placering. Endvidoru tillades dut lodsejeron at dræne
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-.

matr. nr. 5~'s hovedlod, hvorimod tilladelse til dræning af matr. nr.
5! ikke kan imødekomlies. Nævnet har vedtaget at tage påstanden om
offentlig adgang ad fællesvejen til følge, og man har, da forlig
ikke er opnået, enstemmigt vedtaget at tilkende lodsejeren en erstat-
ning på 7.500 kr.

Lodsejer nr. 28, autoforhandler Johannes Kirkegaard, Nykøbing M.
Der fredes~

..'

lVlatr. nr. 5d, Kaarup by, Lødderup sogn, areal 12,1 ha.
Matr. nr. 21, Kaarup by, Lødderup sogn, areal 1,8 ha.
lvlatr.nr. 62-.,Kaarup by, Lødderup sogn, areal 1,8 ha.
l·Æatr.nr. 79..,Kaarup by, Lødderup sogn, areal 2,0 ha.
Del af matro nr. 8b, Kaarup by, Lødderup sogn, aroal 7,5 ha.
lVlatr.nr. 2Q, Kaarup by, Lødderup sogn, areal 0,7 ha.
Matr. nr. 5g, Kaarup by, Lødderup sogn, areal 0,9 ha.
lVIatr.nr. 19, Højris hovedgård, areal 7,6 ha.

lalt~ 34,4 ha.
====================

Heraf med offentlig adgang
Uden offentlig adgang, laIt

21,6 ha.
1298 ha.
24,4 ha.

=====~==============
Omfattet af naturfredningslovens ~ 47 er 25,0 ha.
To på matr. nr. 5d beliggende gravhøje er omfattet af loo-m byg-
gelinie fra højens fod at regne ( naturfredningslovens § 53,)
ialt •••• 6,0 ha.

Der givos offentlig gående adgang ad den tværs over matr. nr. 51
og videre over sydhjørnet af m~tr. nro 7~ gående private fællesvej,
der fører til parkerings- og opholdsarealet ved Gammelør odde. Vejen
~r i det væsentlige afhegnet mod de tilstødonde vedvarende græsnings-e arealer.

Det er fra lodsejerens side gjort gældende, at fredningsmyndighederne
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efter de almindelige regler om private vejes vedligeholdelse, bør
påtage sig 0n passende del af vejens fremtidige vedligeholdelses-
udgifter.

Arealet, der fredas med offentlig adgang, består af det mod Højris
plantagG liggende udyrkede overdrevsforland ( der henvises til den
på hovedkortet viste signatur ). O~ITådet er i dGt hele udyrkede are-
aler henliggende i lyng, gråris, spredt selvsåning samt som våde are-
aler Ded gamle tørvegrave. Gennem området går den nævnte hulvej mod
Højris plantage • Området er et meget værdifuldt forland til Højris
plantage med dybt kuperede bakkedrag i et rigt varieret landskab. øst
for ejendommen, på matr. nr. 6a er etableret en indhegnet ridebane.

Området, der frodes uden offentlig adgang, er de omkring ejendOmITIOn
beliggende vedvarende græsningsarealer samt rationelt opdyrkede mark-
arealer syd og nord herfor. Den på matr. nr. 5Q beliggende landbrugs-
ejendom drives som hestestutteri og rideskole.

Fredningen vil ikko være til hinder for fortsættelse af den under
matr. nr. 6a omtalte skoleridning.

Under forhandlingerne har lodsojorcn oplyst, at han har haft
planer om at indrette et vildtreservat på ojendommen, hvilken plan
nu synes at blive ødelagt ved fredningen. Rekvirenterne har hertil

anvendt /bemærket, at området i forste omgang planlægges som rekreativt areal
for mennesker, ikko så meget som vildtreservat, dar mere hensigt s-
mæssigt kan indrettes på andre hertil bedre egnede steder. Lodsejeron
fik på begæring oplyst, at hunde sk~l ledes i snor, når hundeejere
færdes i området. Der var enighed om, at en af lodsejeren anlagt rido-
bane må bevares på 8jendommen, og rokvir8nterne har ikke haft ind-
vendinger imod, at der meddeles lodsejeren tilladelse til at anlægge
en terrænspringbano, som efter lodsejerens oplysninger ikke kræver
store ændringer i terrænet i form af afgravninger og lignende.

En af lodscjeron ønsket tilla~~lsc til at gravGgrus i en på
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tt arealet værende grusmile blev ikku i~ødEkonmot.

Rekvircnterne gik endvidere ind for, at det tillades lodseje-
ren at opføre et ridehus i tilknytning til de eksisterende bygninger
og nord for disse, men det betydedes lodsejeren, at nationalmuseets
tilladelse må indhentes, før byggeriet påbegyndes. Lodsejeren fik
endvidere rekvirenternes tilslutning til at indrette en swimmingpool
på et nærmere angivet sted. Lodsejeren har under forhandlingerne om .
erstatning for fredningen nedlagt påstand om en samlet erstatning på
125.000 kr., hvilket krav opstilles under hensyn til, at der ikke er
indvendinger imod, at han i Gt vist omfang fortsætter udbygningen
af sine prujekter. Forlig om erstatningen ar ikke opnaet.

Nævnet har ensternr.J.igtvedtagot at meddole lodsej 8ren tilladel-sEJ
til at etabler~ den oIntulte terrænspringbane og til at opføre et rido-
hus som anført. Endvidere har man vedtaget at tillade lodsejeren at
anlægge en swinmingpool. Do to sidstnævnte tilladelser er dog betinget

I

af, at projektGrne, før arbejdet påbegyndes, godkendes af såvel fred-
ningsnævnet som Nationalmuseet. Nævnet har, under hensyn til, at en
del af aroalet er beliggende indenfor skovfredningsbyggelinie og
eravhøjzone,ensten~igt vedtaget at tilkende lodscjeron en erstatning
på 47.000 kr.

Lodsejer nr. 29,gårdejerne Ejnar og Alfrod Nørgaard, Fredsø, pr.
Nykøbing JIll, nu Ejnar Nørgaard som enoejor.

Der fredes~
lJIatr.nr. 39., Kaarup by" Lødderup sogn, areal 1,6 ha.
.rJ1atr. nr. 9§" Kaarup by, Løddcrup soen, areal 3,3 ha.

lal t~ 4,9 hu.
=~==================

Heraf med offentlig adgang 2,8 ha.
2,1 ha.

- ..
Uden offentlig adgang

lalt~ 4,9 ha.
=============:===~==
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Omfattet af naturfredningslovens § 47 er 4,8 ha.

Owråoet, der fredes med offentlig adgang, er centralt beliggende
i det meget smukke og rigt varierede overdrevsforland til Højris
plantage. Området er hovedsagelig bevokset med gråris og lyng ; en-
kelte gamle mosepartier ses, især i den østlige del.

O~rådet, der fredes uden offentlig adgang, består af et rationelt
opdyrket markf6lt ( matr. nr. 9~ ).

Under forhandlingerne har lods8jerne gjort gældende, at fred-
ningcn navnlig vil genere dem på grund af mistede muligheder for til-
plantn~1g såvel af de i dag som landbrug dyrkede arealer som af do
udyrkede. Under hensyn hertil er der påsthot en erstatning på 7.000
kr. pro ha. Forlig er ikk(, opnåot og nævnet har enstommigt vedtaget
at fastsætte erstatningen til 4.500 kr.

"- Lodsejer nr. 30, gårdejer Ingvard Bækhøj, Fr~dsø, pr. Nykøbing m.
Der fredes~

"
Matr. nr. lo~ , Frodsø by, Lødderup sogn, areal 0,7 ha.
Del af matr. nr. 24a, Fredsø by, 1ødderup sogn, areal

Ialt~
5,5 ha.
6,2 h8.

ee =================
Heraf med offontlig adgang o ha.
Uden offentlig adgang 6,2 ha.

Ialt~ 6,2 ha.
==================

En på nmtr. nr. 24~ beliggende gravhøj er omfattet af loo-m byggo-
linien fra højuns fod at regne ( naturfredningslovens
~ 53 ), ialt •... 2,2 ha.

Der gives ret til offentlig kørende og gaende adgang ad den i syd-

, " skellet af matr. nr. 24a g~ende private fællesvoj, der udgår fra den
offentlige bivej nr. 7 i vest og herfra etablerer forbindelse mod
øst til en planlagt parkoringspl2ds i skellet mellem lfujris skov
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og Legindbj6rge plantage.

l.' Omradet, der i det hele, fraset ovennævnte private fællesvej, fredes
uden offentlig adgang, grænser mod vest op til fredningsgrænsen ved
offentlig bivej nr. 7. Området består af rationelt opdyrkede nark-
arealer ;den nævnto private fællGsvej i sydskellet af matr. nr. 24~
er hegnet rwd et kraftigt nåletræshegn.

Spørgsmålet om elen nævnte vejadgang er af fredningsnævnet drøftet Ged
ejeren, dur ingen indvendinger havde herimod, idet han dog anførte,
at det offentliee eftGr de almindeliGe r2g1or om private vejes ved-
ligeholdelse burde påtage sig en passende andel af vejens fremtidige
vedligeholdelsesudgifter.

Ejeren af arealerne har overfor nævnGt rejst spørgsmålet om, hvor-
vidt den vestlige del af de pågældende arealer kunne udgå af for-
slaget, så der blev trukket en grænse nord - syd midt på arealerne,

ol
og således at han kunne sælge jord til en udenbys køber. Under hen-
syn til at en udstykning her ville virke ødelæggende for fredningen
og for udsigten fra vejen ind til det fredede område, kunne rekvi-
renterne ikke gå ind for nogen ændring af grænserne som foreslået.e4t Et spørgsmål fra lodsejeren om eventuel fældning af det gamle, del-
vis udgåede læh(gn mellem matr. nr. 24a Fredso og matr. nr. loa
Kaarup bl(v drøftet. Rekvirenten havde intet herimod at indvendo, dog
at fældningon i givet fald skulle foretages sum at led i frednings-
sngen under for8ståelse af frcdningsplanudvalgot. Ejeren ville i
ønskvt omfang kunne få overdraget det fældede træ.

Und er ff'rhandlingerne har lodsej eren n8dlagt påstand om, a t
", .. ",

begærineEn o@ åbning for offentlig fmrdsel af rlen private fællesvLj

I' 3.yd for ejendOYrllJlenikke tages til følgo, idet vejGn har for rinGe
bredde til passage af to biler ned den følge, at bilbrne viger ud
og forårs8~ur skader på de 12ngs vejen liggendo arealer. Under for-
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udsæt~ing af,at danne påstand tages til følge, ønsker lodsejeren en
erstatning på 16.200 kr., beregnet som 1.000 kr. pr. ha indenfor..'

.

.;:.

gravhøjzon6~ g 3.500 kr. pr ha udenfor denne.
Nævnet har enstewnigt vedtaget, at lodsejerens ovennævnte på-

stand ikke kan tages til følge, ligesom et af lodsejeren under besig-
tigelsen rejst spørgsmål om ændring af fradningsgrænsen, såledas at
et areal i GjendomnGns vestlige del udgår, ikke kan imødekoffiQ8s. Man
har ensten~igt vedtaget at tilkende lodsejeren en erstatning på
2.500 kr.

Lodsejer nro 31, gårdejer Peder Bækhøj Nørgaard, Frods0~ pr. Nyk. M.
Der fredes~
Del af matr. nr. lo~, Fredsø by, Lødderup sogn, areal 11,5 ha.
lfutro nro 24~, Fredsø by, Lødderup sogn, areal 0,7 h20

'i"
Ialt~ 12,2 ha.
=========~======~======

~) Heraf mod off0ntlig adgang o ha.

Uden offentlig adgang 12,2 ha.
lalt~ 12,2 ha.
=======================

To på henholdsvis matr. nr. lo b og ll~tro nro 24~ boliggendo grav-
høje er omfattet nf loo-m byggolinie fra højens foJ at regne ( natur- I

fredningslavens 0 53), iaIt .00 3~5 ha.
ret til,·

Der gives! offentlig gåendo færdsel ad den ganJ.lebyvcj, dor danner
nordskellot af matr. nr. lob .

Området, dor i det hele frarogn6t ovennævnto vejstrækning,fredes
uden offentlig adgang, består af rationelt opdyrkede markarealar, i
vest begrænsot af frodningsgrænsen ved offentlig bivej nr. 7 og mod
nord af frodningsgrænsen og non eamlo byvej fra SaIlingsundo.,
Fra lodsejerons side blev der under frodningsnævnsmødet rejst sp0rgs-
raåIot om '1t fil slt.-ttotaf matrikulkortet oVC.".J.kAntegamle bJv.aj,hvc:c-.
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ta cfter ~an ville sløjfe vejen i marken. med forbehold f.s.v. angar de
fredningsmæssige interesser i spørgsmålet, blev dette besvaret der-
hen, at vejen formentlig kunne slettes, hvis ingen særlige vejinter-
essar lå til hinder derfor. Det bemærkes dog fra rekvirentens side,
at vu~ Jo er den oprindelige gamle landevej og studevej , i gal1lCelticl
den v~~tigste vejforbindelse på Mors mellem færgeoverfarten ved 881-
lingsund og færgestedot ved Vildsund. Under hensyn til den historiske
komponent denne gamle hulvej udgor i forbindelse med områdets andre
historiske attraktioner, fandt rekvirenten det ønsk8ligt om vejen be-
vares som et led i fredningen.

Ejeren rejste videre sporgcmålbt, hvovidt den vLstlige del af matr.
nr. lob kunne udgå nf forslagGt9 sålGdcs at der blev trukket En græn-
se nord - syd midt på arealerne, idet han havde planer om at opføre
et aftægtshus på den omtalte joru øst for vejen. Under hensyn til at
en udstykning her kan virke ødolæggende for fredningen og for udsigt-
en fra vojen ind i det fredGde område, kunne rekvirenten ikke gå ind
for nogen ændring af grænserne som foreslået.

ee
Det offentliGe forbeholder sig rot til, ud8n udgift for ejeren, 0g
uden yderligere erstatning at afmærke, nnlægge og vedligeholde ovon-
nævnte og på kortbilaget mad gul fnrve viste sti til brug for offent-
lig gående færdsel.

Under sagon er det oplyst at dGn ovennævnte gamle stuc.1evejover
ejendoffimGn er retableret og ikko længere må oppløjes som hidtil.

Lodsejeren har nedlagt påstand om tilladeIso til pl~n8ring Qf
et nærmere i uarken angivet nreal. Under forudsætning Rf, at en så- .
c:rlntillad elo (;C;ive s, har lo dsej erun pClstuet en 8rsta tning på 38. 300
kr. , boregnet som 1.000 kr. pr. ha indenfor gravhøj zonen og 4.000

kr. pr. ba udonfor denne under hensyn til arealets rulativt nære
beliggenhed ved dot nu godkencJtu udstykningsområdo og r:m1igbod for
kloakering hortil.
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Rekvirenterne har bestridt, at der skulle være ~ulighed for

kloakering af nogen del af lodsejerens arealer, og Dan har derfor
heller ikke kunnet imødekomme et ønske fra lodsejeren om at ejen-
dommens vestlige del udgår af sagen. Forlig om erstatningen or ikke
opnået og nævnet har enstemmigt vedtaget at tilkende lodsejoren en
erstatning pu 5.000 kr.

Lodsejer nr. 32, gdrdejer Ludvig Christensen, Legind pr. Nykøbing M.
Der frGdE;s~
Matr. nr. 25b, Fredsø by, Løddcrup sogn, areal 17,0 ha.

1,9 hn.
18,9 h:l.

matr. nr. 3~, Legind by, Lødderup sogn, areal
Ialt~
================~=

Heraf med offentlig adgang o ha.
Uden offentlig adgang 18,9 baG

18,9 heLlalt~
====~==========~==

To på matr. nr. 25~ beliggende gravhøje er omfattet af loo-m byg-
gelinie fra højens fod at regnu ( naturfredningslovens
§ 53), ial t 7,9 ha.
Omfattet af naturfrcdningslov0ns § 47 ur 16,3 ha.

Dor gives offentlige kørende og gående adgang ad den i sydskellet
af matr. nr. 25b gående private fællesvej, dor udg~r fra den offent-
lige bivej nr. 7 i vest og herfra etabl8rer forbindelse mod øst til
en planlagt parkerinGsplads i skcll~t Dellem Højris skov og Legind-
bjerge plantage.

Dor gives ret til offentlig gående adgang ad den gamle byvGj, der
danner nordskellet af matr. nr. 25b •

Arealerne, der i det hele, frareenet do nævnte vejadgnngo, fredes
uden offentlig adgang, b8stur for Dntr. nr.25b's vedkommende af
rationelt opdyrkede markarealer samt vedvarende græsningsarealer,kun
brudt af de førnævnte to gravhøje saDt et par mindre bevoksede
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e enklaver. lVlatr.nr. 3a bestilr af en del af den tidligere udtørrede

Lagind sø9 det hele bestående af grundfugtige, lave engaroaler.

Lodsejeren har protesteret mod åbning af den private fælles--
vej syd for ejendomQen med samme begrundelse son ovenfor under lods-
ejer nr. 30 anført. Under forudsætning af9 at denne påstand tages
til følge, har lodsejeron påstået on erstatning på 27.400 kr.9 bereg-
net son 1.000 kr. pr. ho' indenfor gl'avhøjzonen og 3.500 kr. pr. ha
ud cmfor denne.

Nævnet har enstelmTIigt vodtaget? nt fredningskenc!elscn ikko skal
være til hinder for, at don udtørTuao Le~ind sø genskabes såfromt en
sudan genskabolsl: kan godkEndes 0.1' en landvæsenskommission. J!'orligom
erstatningun er ikke opnået, og nævnet har enstemL1igt vedtaget at
tilkende denne lodsejer 7.000 kr.

Lodsejer nr. 33, gårdejer Ejnar l'JørgnnY'(I,Froc1sø, pr.Nykøbing M.
( jfr. loclsejeT nr. 29 )

Der fredGs~
Matr nr. 17b }:'redsøby, Lødc"erup sogn, aroo.l 5,5 ha.

1a1t~ 5,5 ha.
==================

Haraf med offentlig adgang o ha.
Uden offentlig adgang 5,5 ho..

Ialt~ 595 ha.
================~=

OQfo.ttet af naturfredningslovens § 47( matr. nr. 17b) er 5,5 ha.
Oofnttet af naturfredninGslovens § 53 er 197 ho..

.... Der gives offentlig kørGnde og gJondo adg~ne ad ~en i sydskellet
af matr. nr. 17Q gående privato fællesvGj, dor udgar fra den offent-

11
lige bivej nr. 7 i vest og herfra ~tahleror forbindelse mod øst til
en i parcGllons sydøsthjørne planlaGt parkeringsplado9 i skellet
Y!18l1E::mJIøjris skov og Leginc1b,jarge plcvntagG.
Der gives ret til offentlig gåendo færdsel ad den ganlc byvej, der
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tt, danner nordskellet af ffi~tr.nr. 17~ .
Det er drøft6t mod ejeren, hvorvidt det offentlige kunne erhverve
areal til parkeringsplads i det sydøstlige hjørne af parcellen.

Under forhandlingerne har fro0ningsplanudvalget ønsket at købo
en parcel på ca. 2000 f:1

2 til parkeringsplads efter nærmere forhand-

Ejeren erklærede sig villig til at forhandIG herom. Man var med rek-
virenten enig om, at offentlig færusel ad indkørslen til den på par-
cellen beligGende gamle landbrugsbygning ikk~ var ønskelig.

Parcellen, der fraregnet nævntu strækning af den private fællesvej,
i det hele fredes uden offontlig adgang, består i nord af regulære

, markfolter, medens syddelen Ol' præget af selvsåede vækster og ved-
vare-ndE;gra::sningsarealOl'. Omkring den eksist arend e ejendom på parcel-
len Ol' foretaget en selvstændig udstykning ( lb. nr. 34) • En uark-
v~j fOrel" Ira førnævnte private fællesvej langs parcellens vestskel
mod nord forbi e j endo!'.lffienog ind i Hø jris plantage. Et kraftigt læ-
hegn markerer iøvrigt vestskellet af parcellen.

ling med lodsejeren. Frcdnincsplanudvalget har oplyst, at staten SOlJ

ee
ejer af en s~dan parkoringsplads senure må deltago i vodligeholdolse
Rf don private vej på st~dot" Rokvironturne har ikke kunnot gn ind
for, at det tillades lodsejeren at beplante arealot.

Lodsojeren har nedlagt pn.stand om en orstatning på C.2. 14.000

kr., idet der dog skal tages hensyn til ut ovt. salg til statGn af
en parkeringsplads. Et sådant salg Ol' ikkr bragt i stnnd inden fr6d-
ningssagens afslutning, og forliG om erstatningen ar ikk6 opnåut.
Nævnot har onsterwniet vQutag~t at tilk0nde lousejeren on erstatning

" .... på 1.800 kr.
Lodsojer nr. 34, læge Holger JV10rch~l'ifyeacJe, Nykøbing 11.,1[.

" ])er fredcs~
lVIatr.nr.179.9 Frcdsø by, Løc1c]crup sogn, :::treal 0,5 hn.

IQlt~ 0,5 ha.
============~=====
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Heraf med offentlig adgang
Uden offentlig adgang

o ha.
0,5
0,5 ha.

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

Omfattet af naturfredningslovens § 47 ( 17Q ) er 0,5 ha.
På arealet, der fredes uden offentlig adgang, er beliggende en gam-
mel landbrugsejendom, nu udnyttet sæsonL~æssigt. Parcellen er i dot
væsontligste bevokset. I sydskellet forløber en sti, der giver for-
bindelse fra offentlig bivej nr. 7 til Højris plantage., Under fredningsnævnsmødet drøftede man spørgsmålet OQ offentlig færd-
sol ad den i parcellens sydskel gående grusvej, idet man dog blev
enige om, at denne færdsel ikke var ønskelig, og at færdslen iovrigt
blev henvist til sydskellet af uatro nr. 17b til en dor liggende pro-
jekt0ret parkeringsplads.

Under forhandlingerne fik lodsejeren oplyst, at der ikka stil-
les krav om offentlig adgang til parcellen, og at fredningen ikke
vil være til hinder for, at ejendor~lens bygninger vcdligeholdas, evt.
med nyt tRg. Lodsojeren fik endvidere oplyst, at staten, hvis uer

~ oprettes en parkeringsplads på naboejendommen, må formodes at ville
deltage i vedligeholdelsen af don private vej til ejendommen. Han
fik endelig oplyst, at fredningsplanudvnlgot formEntlig ved skilt-
ning vil søge at hindre, at dGr bliver Qotorkørsel ad den gamlo studc-
vej og forbindelsesvejen hertil over hans ojendom.

Lodsejeren erklærede sig indforstået med fredningen udan krav
om orstatning.

Lodsejer nr. 35, Plantningsselskabet"Leginc1 Bjerge" A/S, Legind,
pr. Nykøbing M,

der har givet møde v8d bestyrtJlscsmodlOlm:wrne bankdirektør G.Gliborg,
~ proprietær lI.C. Møllor, bankfuldmægtig Knud Erik Jensen, skovrider

Ib Smith og skovfOGed Karl Nørgaard.
fortsættes ••
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Der fredes følgendv arealer eller dele af samme~
Matr. nr. l~, Sallingsund færgogård, Lødderup sogn, areal
Matr. nr. 8f, Fredsø by, Løddcrup sogn, areal
Matr. nr. 18~, Fredsø by, Lødcerup sogn, areal
ifutr.nr. 19~, Fredsø by, Lødcorup sogn, areal
Matr. nr. 2ob, Frcdsø by, Lødderup sogn, areal
Matr. nr. 21~, ~rcdsø by, Løddurup sogn, areal
Matr. nr. 22~, Fredsø by, Lødderup sogn, areal
l~tr. nr. 23~, Fredsø by, Lødderup sogn, areal
N[n.tr.nr. 262, Fred sø by, Lød L! erup s'.Jgn,areal

'"

~/.[atr. nr. lf, Ll:gindby, Lødc; crup soen, areal
lvlatr.nr. 2f, Leeind by, Lødch:rup sogn, areal
.Watr. nr. li, Lccind by, Lødc·~rup sogn, QY'Gal
Matr. nr. 3~, Legind by, Lødccrup sogn, areal
lVlatr.nr. 2d, Lec.;inc1by, Løde1erup sogn, areal

,..
Matr .nr. 4u, Legind by, L0c1~Erup sogn, areal
Matr. nr.4y , Legind by, Løducrup sogn, are~l
lVlatr.nr. 2h, Legind by, Lødr1erup sogn, areal

IaJ.t~
========================

151,8 ha.

Hernf med offentlig adgang
Uden offentlig adgang

3,6 ha.
8,2 ha.
9,6 ha.
3,4 ha.
5,8 ha.
1,5 ha.
2,1 ha.
5,5 ha.

10,6 ha.
4,4 ha.

13,3 h3..

26,5 ha •
32,3 ha.

7,5 ho..
1,7 ha.

15,5 ha.
0,3 ha.

150,0 ha.
1,8 baG

- - ---- - - ---IaTt~--- - - - -151,8 ha.
========================

Omfattet af naturfredningslovens § 53 er
Omfattet af naturfrc~ningslov8ns § 46 er

" Omfattet af naturfredningslovens § 47 er
Omfattet af fredskovpligt GI'

OQfattet af fredning i h.t. tinGlyst deklaration af 19/6
1924 ( matr. nr. 21., Legind by, Løde1urup Gogn )- I1Storo
Bøgedall' 01' ea.

29,3 bo..

4,6 ha.
151,8 hCl..
105,3 ha.

0,2 ha.
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",

efter-I det følgende beskrives det af fredningspåstanden omfattede område,
idet bemærkes at hele det under Ib nr. 35 henliggende areal ( r:lOd
enkelte nedenfor specificerede undtagelser) fredes med offentlig
adgang.
Nlatr. nr. 8f Fredsø by.
Det pågældende område er beliggende umiddelbart vest for Sallingsund
pJantage.En lille sø ses umiddelbart i skellet mod øst. Midt i Oll-

e) rådet et lyngklædt gravhø jsfel t "Kon[';ehøje" ; en parkeringsplads er
beliggende umiddelbart ved høj ene. Gennem området går stier fra nord

"1

og syd. Områdets beplantning er hOVGd sagelig I;10dnord boståentJe af
ædelgran og nordmansgrnn, I:lodsydvest on mindre bøge- og ege8nklav8.
Mod øst, ind mod Sallingsund plantage ses rationelt opdyrkede are-
aler tilhørende skovfogodembec1ot.

Mntr. nr. 18b, FredsG by.
Arealet stødur Bod vest umid~ulbart op til privatejede ar€nler.Midt
i arealet ses de; to "Ljærhøje". Omradut begrænses mod nord af fred-
ninesgrænsen L.lOdKaarup og Dod syd af forlandet til Højris skov. 01'.1-
rådet gennemskæres af to køruveje fra Dyd og mod øst samt af adskil-

II

lige stier, udlagt til gående færd8s1. Områdot er mod syd hovedsage-
lig beplantet JLledædelgran og nordmansgran. l'!lodnord og vest af løv-

e træsbep12,ntninger og ved "Ljærhøjoli ses en kraftig rødgransbeplant-
ning.
Matr. nr. 19b, Frecsø by.
Det ptigældond e areal genneLY1skæres af ell ø st-vestgående køre ve j. J~n
parkeringsplaus er påregnet udlagt ved donne vej. Inden for arealet
ses syd for vejen gravhøjen lIJtmhyw". Nord for vejen grnvfeltot
"Tvehø je li ( betegnet "Naturfred et hod un.rGaJ!')( administrativt
fredet ?) , skiterræn ). Ol:lrtic1l:Jtstøder 1:1Oc1nord til elo privateje-
dE) arealer vod Kanrup og [;10(1 syd t1l forhmc1et ved IIøjris skov. Don
væsentligste del af det pågældende ~roQl henlig~€r som ubeplantot



,
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hede, dog ses nod nord og syd tunger af ædelgran og nordmansgran.
Matrikel nr. 20b, Fredsø by.
Det pågældende areal ligger umiddolbart syd for Limfjordsmuslinge-
kompngniots areal. Onrådet Gennemskæres af den førnævnte kørevej samt
af gangstier mod nord og syd. OLITådet er i det væsentligste beplan-
tet med ædelgran og nordmansgran, lllOdnord ses beplantninger af lærk
og rødgran.
Matr. nr. 21b, Fredsø by.
Arealet er beliggGnde uniddclbart ØDt for det foregnence.
BeplantninGsbeskrivelson er den sal~le.
rÆatr.nr. 22b, ~rcdsø by.
Arealet 8r beliggende uniddelbart øst for det foregående. I arealets
nordside udbredte beplantninger af lærk som også ses i arealets syd-
side. Arealet gennomskæres af førnævnte gangstior, og er iøvrigt i
det væsentligstG beplantet med ædelgran og nordmansgran.
lVlatr.nr. 26b, Ji1rel1sø by.
Området, hvorpn der ses tre gravhøjo, gennemskæres af gangstier, spe-
cielt kørevej i øst-vost. Områdot tr hovodsagelig beplantet med ædel-
gran og nordmansgran. JViodnord en mindre enklave af lærketræer saIlt
on lovtræsstrinmel op ncd nordskellet.
Nbtr. nr. lf,Logind by.
Det pågældende narinc forland er beliggendo øst for Sallingsundvujen,
og or i det hele bevoksot moc1 typiske strandvækstor.

", .

, .

,natr. nr. lk :Jnllingsund færgogårc1.
Arealet li~~Gr nordvest for færgekroen og rUllDer en del af don meget
besøgto "Bliibærdnl JI ; dalen er on typisk afsDel tninf,sc1albevokset l:lod
selvsåning, specielt Ded on ejcndornnolig og kraftig onebærvækst. I
Galens bund og på ~8nnes sider or sPQds~restier ned mod Salling-
sund. Unid~olbart øst for dalen un større parkcrin~splads uG mod
kørevejen fra nord of, syd.
Det pågæld ()ild8 områd o er i sin syclli{:;odol hoved sagt~lig bcplQntGt



- 84 -
med ædelgran og nordmansgran. Bevoksninger med rødgran og andre
piceaartcr ses i den østlige del af o~rådet.
Matr. nr. 2f.,Lcgind by.

~l'J
Det pågældende områc1a rum:-i1erdGn tidligere fre60de "Store Bøgedalil

saiat den nordvestlige del af "Lilla Bøgedal". Disse delpartier, flade
afsmeltningsdale er bevoksede med lyng og selvsåning, specielt enG-
bær, rødgran og bjergfyr. Arealet begrænses mod nord af den offobtlige
bivej fra skovridderboligen til Legind by. Arealets nordlige del er
hovedsagelig bevokset med løvtræ ligesom areal orne langs frednings-
grænsen mod vest. Den midterste c2c:laf arealerne ned rlOd ilStore B0ge-
dal" er i det væsentlige bevokset r.lOdædelgran og nordmnnsgran. Of-
fentlig tilgængelige spadserestier går gennem området, specielt gen-
nem bUllC1enaf "Store Bøgectal il.

Matr. nr. ld,Logind by.
D8tte mGget store onrado er beliG::::~Le1euniMlelbart ud mod landevejen

-) .,
ved Sallingsund, strækkende sig fra f~rgestedet til skovriderboligon.
Arealet ru~ner fra syd den nordlige riel af Blåbærdal ( Hendal ). Nord
herfor "Studedalli, en hove(1sagc:lj.gtlyngbevokset dalstrækning. Cirka
midt i området ses skovfogcdhusut illCC offentlig parkeringsplads. Sydele hurfor ned [iwd sund et lif,~er iIHo sllal11 mL d ej8nc1ommelige bcplan tningE:r
og storslåede udsigter. Syd for skovfoGodboligen ved clen gennemgående
korevej er udlagt et større pnrkerincs~reul. Nordøst for skovfogud-
boligen nUl mod sundet ses f/~niwbak'i n.wcJ en foranliggende sø. I om-
råd ets nord sie:e se s i1Ko.stdnlli, hvorfrn on vo j føror neel noel salling-
sund. Nor(; for "I(nstdnl" ned nor] So.llinr,suncJd en eaml e st enal(lerkyst-

et·skrænt ilSkræjnbD.kll• Det pågt2lclencJeofJråde er/gGologisk set overor-
elentligt varieret l~ndskab, ~ennemskår8t af dybe tunneldale ud Dod
Sallingsund. Området er Lle~et SCll'l]TICmSo.tbeplantet, s~lec1es er Skræjn-...
bako~rådct hovedsageligt beplantet Dc0 røderanskulturer, medens Offi-

rådet nord herfor ud mod SallinGsundbroen hovedsagelig er sammensat
af løvtro:wr ( bøg og eg ). Ornråeletvest for "S1iewbak og nord for
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skovfogodboligcn består i dot væsentliee af en sammensætning af
nåletræer og løvtræer, neno omr~~ots sydlige del, syd for skovfoged-

<
"

boligen hovedsaeelig består af kulturer af thuja9 skovfyr og andre

.' fyrrearter. Ourådets sydlige dEl nord for Blåbærdal er hovedsagelig
beplantet med ædelgran og nordmansgran IJed kiler af bøg og el.
Stiforing~rr langs landevejen betegnos fra syd, Skovfogedsti, Oscar
Bangs sti9 Skovriucrstien.
matr. nr. 309 Logind by.
Det pågældendo areal er beliggenoe umiddolbart vest for det fore-
gående, stødende op til Limfjords-Muslingekonpagniets arealer modl. syd og ves~~mod "Store Bøge(1al II Llod norc1vGst SD.r.1tmod don offent-
lige bivej fra skovriderbolicen til Legind mod nord. I oord~ets syd-
lige del ses gravfeltet "Ashøj 11 ( 53 m ). Nord herfor inr. 1:lOd1i[1-
fjorc1s-1VIuslingokompagniots arcalGr sos "Bavnon" ( 56 m ) med G1inclo-
sten for kamnerherre Stcensen-Loth. Nord herfor en del af "Lille Bøge-
dalll samt en (lel af list. Trindalll. Norclligst op mod Legind Vejle-vej
den gamle kystbakke "Rævbæk". øst herfor sos bakkelJartiet IILillo
Trindal" •

: Området ankring Ash0j (; er hoved :mgolig b cplant et med ntlletræc:r. Uord
herfor sos store og L1eget kraftige løvtræsbeplnntningor. Området mel-
lem St. Trindnl og Lillo Trindal UT hovedsagelig bevokset Dud en
blanding nf rvJClgranog norumansgr:l.n. Ec:r er oprettet on mindre for-
søgsaronl til dyrkning af tonktr~.
Matr. nr. 2g, Legind ~
Dette omrLt(h:er bcligl~Gnde f'lollelIlLinfjor(1s-NIuslingokonpa.gniets are-
aler og frc-(lnin~sgrDJnsen ved Ka:l..rup.oLlrii(1(Jt8 sydlige del Gr drift s-
oæssigt bcplant0t ned n&letræor9 heraf bjergfyrkulturer Qud vcst-

, " grænsen; anden løvtræsbcplantninc knrnkturiserer den norclliG8 og
østlige del af området. J.!:nbolig t:ilhorenue A/S Lc:gin(lBj erge er
beliggenuc pa nrealet.
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En større sø ses ved områdets nordøstgrænse.
Matr. nr. 4u, Logind by.
Det påg@ldend( område er belig~ende vestligst i fredningen nod Jen
offentliGe bivej nr. 2 mGllen skovriderboligen og Legind by. I are-
alets sydside ud mod don offentlige bivej ses en mindre sø bag en
røugransplantage. Området er hovedsageligt aboret for udenlandske
træsorter. I området en llAmerikaclalll, }Juropa-og Asiendalli mel: hen-
holdsvis træer fra den vestlige og østlice halvkugle.
Matr. nr. 4v, Legind by.
Det pågældendu areal er bolig~Gnde øst for dut for8g~ende, ncllem
den offentligG bivuj nr. 2 oG do privatejF;cle r'"reo.lerved den nu ud-
tørrede Legind S0. OrJrådl;ts østlii'~8 og norlllig(; del or de meget sLluk-
ke og dybt kuperede "Søbnkker" ( friluftsteater ). Omrtil1ot er i det
store hel e beplantet mec! æG elgran og nordlllansgrr.:m,nfvGksl end e ned
lyngarco.ler og sclvsdning. Den nordligste del af oNrdclet udGør Gn del
af den titligere udtorredu Lugind so. Inden for CiGt påe~ldend~ om-
råde lig~Gr dot førnævnte aborct.
Matr. nr. _?Q21CL~j.ndby.
Det pågældende areal er beliggende ud Rod offentlig bivej nr. 2 og
syd for denno. OJ:1rtidctbest~\r af rclntivt våde arealer, prægl't af
sulvsåec'levækst8r. I o::1rådets v(;stside ses det Elidc1elalderlige kildG-
sted "Riiskjær", OlJ.leivetaf grc::sbevoksudc volc1ningo.r.

Under forhandlingerne ændrede rekvirenterne pustnnCGn, snlodcs
nt der ikke bliver offentlig 2dgang til to nærm~ro uapcge~e stykker
tjenestejorli.

Det oplystes, at det i øjeblikket kostllr slllsknbet CLL. 250000

kr. om &ret nt drive plantngon. Sulskab8ts rupræsuntantur har under
bunsyn til, at selskabet ved fruuninCGn hinuru8 i genneM ve~tæGts-

le ændringer at ophfBvc ue for tic18n g&.;1(1cn(icfrivillige bestolJ.Ewlscr
om n~gang for offentligbodun mov., ønsket nt kræve erstatning f0r fre~-



- 87 -

!'

ningen. Fra enkelte sider blev det fremhævet, at det formentlig ville
være rimeligt, om staten overtager plantagen og driver den videre.
Det blev fra rekvirenternes side frouhævot, at fredningen ikke med-
fører væsentlige ændringer i plantagens driftsform eller i forholdet
til offentligheden. Fredningspåstanden går således heller ikke ud
på at pålægge plantagen særlige rydningsarbejder eller lignende.

Fredningsnævnet har ved et møde den 31/5 1968 ( f.s. 108/68
på visse vilkår meddelt plantningsselskabet tilladelse til opførelse
af en iskiosk ved skovfogedhuset, saledes at kiosken kommer til at
ligge i naturlig tilknytning til de eksisterende bygninger.

Selskabets repræsentante-r ønskede ikke direkte at protestere
mod fredningen, hyie der yde~ e~ rime~ig erstatning~ Sele~abet

har nedlagt påstand om en 80,ml b ~ ,-:J:2. v::,:L nillE;pLl.325.000 kr. b egrund et
., med bestyrelsens betænkeligheder ved de økonomiske muligheder for

fort~at drift af plantagen. Forlig er ikke opnået, og nævnet har
i overensstemmelse med den praksis, soæ følges ved fastsættelsen af
erstatningerne til de øvrige lodsejere, onstelnmigt vedtaget at fast-
sætte plantagens erstatning til 100.000 kr., idet der også er taget

"

hensyn til plantagens særlige vedligoholdelsespligt for skovveje,
hvorpå der er kørende færdsel.

Lodsejer nr. 36, A/S Sallingsund Færgefart, har givet møde ved for-
manden, direktør M.P.Madsen og bestyrelsesmedlem direktør Axol Holst,
begge Nykøbing M.
Der fredes~

" .

lVIatr.nr. l~., Legind by, Lødderup sogn, areal
Matr.nr. le Legind by, IJødderup oogn, areal
.Matr. nr. 19, Sallingsund færgegtlrd, areal
lVIatr. nr. li, Sallingsund .:Cærgegård, areal

0,3 ha.
0,1 ha.
0,1 ha.
0,2 ha.

Ialt~ 0,7 ha.
===~=~==========
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• Heraf med offentlig adgang
Uden offentlig adgang

o ha.
0,7 ha.

Ialt~ 0,7 ha.
==================

Omfattet af naturfredningslovens § 46 er
Omfattet af naturfredningslovens § 47 er

0,3 ha.
0,7 ha.

Den på matr. nr. l~, Legind by, Lødderup sogn beliggende funktionær-
bolig for Sallingsund færgefart er beliggende indenfor strandbygge-
linien.

Parcellerne, der i det hele fredes udan offentlig adgang, består
~I af det syd for færgestedet beliggende matr. nr. li, Sallingsund færge-

gård. På parcellen, der ved sit østskel støder op til offentlig bivej
nr. l, er beliggende et ældre, muret sommerhus.

~,
",

Nord for færgestedet på matr. nr. l~, 1egind by, 1ødderup sogn er
beligGende en mldrG, grundmuret villa, der benyttes som funktioDær-
bolig for Sallingsund færgefart. }mset er som nævnt beliggende inden-
for strandfredningsbyggelinien.

På matr. nr. l~, Legind by, Løddorup sogn, er ligeledes beliggende, en ældre, grundmuret villa, benyttpt Gom funktionærbolig til færge-
fartens personale.

Ph matr. nr. lQ 8allingsund færgGgård, Lødderup sogn, ses spredt bo-
voksning ; parcellen llenli6:~cr iøvrigt Gom E:;ngrænseps.rcel til matr.
nr. l~ Legind by.

Under forhandlingerne blev der fra ejerens side forespurgt, om
der efter fredningen kunne forventes givet tilladelse til byggeri
ved en eventuel kommando lystbådehavn. Nævnet oplyste, at dur til sin
tid vil kunne ansøges om godkendelse af et byggeri, som der viser." sig behov for. Efter yderligere forhandlineer erklærede lodsejorens
repræsentanter sig _ind)forstået med, at fredningskendelsen tinglyses
på ejendommen uden erstatning.



- 89 -

.
~J

Lodsejer nr. 37, fru Ellen Nordentoft m.fl. har ikke givet møde under
sagens behandling. ])et er oplyst, at ejendomuGn ejes af følgende~
Fru Ellen Nordentoft, Sofie Amaliegården, Marienlystvej 54,III,Købhv.F.
Hr. R. Movin, Frederiksberg hospital, København F .
Hr. Knud Bech, Nordkrog 20, Hellerup
Hr. læge Vagn Nordentoft, Falen 21, AIII, Odense
Hr. Vagn Fock, Nr. Snede.

Der fredes~
Matr. nr. 11 Sallingsund færgegård, areal 0,4 ha.

lal t,: 0,4 ha.
=================

~, Heraf med offentlig adgang
Uden offentlIg adgang

0,1 ha.
093 ha.

laIt: 094 ha.
========~========

Omfattet af naturfredningslovens § 46 er
Omfattet af naturfredningslovens 0 47 eT

091 ha.
fr)··... 0,4 ha.

Arealet, der fredes med offentlig adgang9 er et strandstykke i hoved-
parcellens bredde beliggende vest for den offentlige bivej nr. l.

Under hensyn ti19 at fredningspåstanden på ejendommon alene går
ud på, at parcellon ikke må yderligere bebygges, og at det eksisterende
hus ikke må udvides, idet dog til- og ombygning må finde sted efter
godkendelse9 har nævnE-)tonstemmigt fastsa t ()rstatningen til 300 kr.
som ulempeerstatning.

Lodsuj er nr. 38, Sall.ingsund J.ilærgl.kroA/~l pr. :Nykøbing Hf har gi vat
møde ved formanden for bestyrolsen, direktør ~age Jensen, bestyrelses-
medlem direktør Axel Halt og landsretssagfører Gunnar Nielson, alle
Nykøbing !,{,." TIer fredes:

fortsættes .•.
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1Y.latr.nr. ld Sallingsund færgegård, Lødderup sogn, areal 0,6 ha.
Matr. nr. lf Sallingsund færgegård, areal 0,4 ha.
IvIatr.nr. 19 Sallingsund færgegård, areal 0,2 ha.
1,latr. nr. la Sallingsund færgegård, areal 23,6 ha.

lalt 24,8 ha.
=====================

Heraf med offentlig adgang
Uden offentlig adgang

21,6 ha.

lal t,;

3,2 ha.
24,8 ha.

==========~==========

• Omfattet af naturfredningslovens § 53 (::r 5,7 ha.
Omfattet af naturfredningslovens ( 46 4,4 ha.'Y er
Omfattet af naturfredningslovuns § 47 ur 24,8 ha.
Omfattet ai fredskovspligt er o ha.

1>,".
Området, der fredes m0d offuntlig adgang, er (matr.nr. 19. ) en ret

t" ,,' smal parcel beliggende øst for landevejen til færgestodet. Den vest-
lige del af arealet ud mod landevejen består af forholdsvis regulære
plane græsarealer, mens der på den østlige del af arealet gror en

~) kraftig fyrre- og løvtræsbeplantning. Et typisk strandareal ses ud
e mod kysten.

ViderG fredeG med offentlig adgang ( del af matr. nr. l.§:), dem sa-
kaldte Sallingsund plantage, li8~8nde syd og Ø3t for færgekroen. l
skov6n ses en mindeston for plantør S. Seijersen. Nord for mindo-
stenen ses højdepunktet Bjerget (37m) • I arealets vestside au lillo
skovsø med skøjtebane. Den gamle sundvej fra færgostedot forløber
nord for kroen op i arealerne. I skoven ses iøvrigt en række gang-
stier. Arsal~ts sydlige del ud mod fjorden er på den vestlige del

arealer 11ed;af landevejen præget af våde sump- og halvgræsbevoksninger. rlan-e tagen er iøvrigt i det væsenligstu driftsmæssigt prægC:Jt.

Arealet, der fred6s uden ofientlig adgang ( Batr. nr. 19 og lf
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er beliggende umiddolbart bag færgokrocn, vest for denne. Arealet
stiger kraftigt op mod plantagen og er i det væs€ntlige ubeplantct
med nogen selvsåning i vestsidon, En gammel hulvej fra Sallingsund
færg6kro forløber i arealets nordside.

Videre fredes uden offentlig adgang ( del af matr. nr. lal. Arealet
er beliggende syd for færgekroGYl og syd for aktieplantagen stødende
op til Jfujris plantage. Offentlig bivoj nr. l fra Sallingsund udgør
østgrænsGn, medens vestgræns6ll udgøres af aktieplantagen. Salling-
sund færgekro or beliggonde på dette Q~oal, og syd for denne dGn gam-
le færgokro o}Jlagen".

Under fredningsnævnets bcsigtigolsb af aroalerne omkring Sallingsund
færgekro blev der fra krobostyrulsuno side rejst spørgsmålet om til-
ladeIso til anlæg af campingplads mud toiletbygning på den nuvær(;nde
fodboldbane. Ved en foreløbig vurdering bluv det konstateret, at en
toilotbygning ikko kunn~ anbringes i do bost~8ndo plantninger, der
allerede er beliggende indenfor loo-m linien fra kysten. Da en pla-
cering af on toiletbygning i dot åbnG areal måtte anses for u~eldig ,
og da rekvironten i det hele anså dot for ot alvorligt landskabuligt
tab, om d~r blev anlagt en campingplads som foreslåot, henstillede
man til krobestyrelsen, at mulighed orne for on udvidulse af dun ek-
sisterendo plads blev undersøgt, uvcntuelt i forbindelse med en sam-
let planlægning for helo Snllingsundområdot, baseret på den plan-
lagte etabloring af en broforbindelse mod deraf følgende nedlæggelse
af færgeriet. Pra krobostyro18ons sid(j ytrede man intoresse for et
sådant forslag.

Krob6styrc.lson r(;jste videre spørgsmålot om godkendeIso af en udbyg-
ning af kroens bygninger, oventuelt i form af en selvstændig byg-
ning af motolkaraktor, anbragt nordøst for de nuværendo bygninger
på dot opfyldte areal. Undor fOl~dsætning af hensyntagen til slugten
op mod Bl&bærdul havde rekvironten intet herimod at erindre.
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Det offentlige forbeholder sig ret ti19 uden udgift for ejeren og
uden yderligere erstatning, at afmærke, anlægge og vedligeholde de
nærmere angivne stianlæg i området til brug for offentlig gående
færdsel.

Under forhandlingerne blev dot særlig fremhævet fra rekvirentens
side, at området mellem kroen og fjordon ikke må benyttes til camping-
plads eller lign~nde. Fredningsnævnet gav enstommigt tilslutning til,
at der givl8 kroen tillDdolso til u~driftsmæssig betinget udvidelse
af de eksisterende bygninger, dog under forudsætning af, at sædvan-
lig godkendolse indhentes. Fredningsplanudvalget gav tilslutning til,

af
at eventuelt nybyggeri tillados efter l;n samlot!fredningsmyndighe-
derne godkGndt plan.

Nævnet fandt ikke på nuværendG tidspunkt at kunne tage stilling
til et spørgsmål fra "kroens rcpræE.wnt8.nter om benyttelse af det for-
an omtalto aroal imellem kroen og fjorden som byggeplads under vej-
dirGktoratots arbejde med opførelse af Sallingsundbroen.

Kroens repræsentantor nodlagde påstand om en orstatning svarende
til den erstatning, der sædvanlig gives af fredningsmyndighederne i
tilfælde af lignende art, hvilket er3tatningskrav senere er præci-
soret til 1.000 kr. pr. ha.9 011ur i81t 24.800 kr.

Under hensyn til, at helu arealet er beliggonde indenfor skov-,
landevejs - og strandfredningsbyggelinie, har nævnet enstemmigt9 idet
forlig ikke Ol' opnået, vedtaget at fastsætte erstatningen til 10.000
kr.
Lodsejer nr. 39(1~) Maskinhandler Aage Andersen, Gl. Køgelandevej
762, Brøndbystrand, der ved skøde af 29/4 1969 har erhvervet ejendom-
mGn af konditor H8inrich Christensens dødsbo, og (1.2) Magda MariE;
Kristine l(ristcnsun, dGr af so.mme har orhvorvet denne ej ondom ved
skød8 af 2/12 1967
:Der fredos
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Matr nr. le Sallingsund færgegård, areal 0,3 ha.

Ial t: 0,3 ha.
t =========~~======

Heraf med offentlig adgang
Uden offentlig adgang

° ha.
0,3 ha.

Ialt: 0,3 ha.=================

Endvidere fredes matr.nr. le ibd., areal 0,6 ha.

Heraf med offentlig adgang
Uden offentlig adgang

0,1 ha., 0,5 ha.

.'.

Omfattet af naturfredningslovens § 46 er 0,5 ha.
Omfa tte t af naturfredningslovens § 47 er 0,6 ha.
Omfattet af vejbyggelinie er 0,5 ha.

Omfattet af naturfredningslovens § 46 (ma tr .nr .l~J er 0,5 ha.
Området (matr.nr. le), der i det hele fredes uden offentlig adgang,
er i øst begrænset af offentlig bivej nr. 16 og mod nord, syd og vest
af skovgrænsen til Legindbjerge plantage. Parcellen, der er havemæs-I sigt anlagt, er bebygget med en højt beliggende travilla.

Matr.nr. l~ Sallingsund færgeeård, der, fraregnet den i pareelleno
østside liggende strandstrimmel, fredes uden offentlig adgang, er
beliggende øst for den offentlige bivej. Parcellen er havemæssigt
beplantet og bebygget med en grundmuret villa, beliggende indenfor
strandfredningsbyggelinien.
De~ er under 24/6 1954 tinglyst deklaration på ejendommen, matr. nr.
l~ Sallingsund færgegård, bl.a. gående ud på at arealet ikke yder-
ligere må bebygges uden fredningsnævnets tilladelse. Fredningsnævnet

e, har ved møde den 29/5 1964 givet tilladelse til udvidelse af det ek-
sisterende hus ved tilbygning mod vest ind mod plantagen.
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Lodsejerne har ikke givet møde under sagen, skønt lovligt ind-

varslet. Under hensyn til, at påstanden for ejGndo~nen alene går ud
på, at det eksisterende hus ikke må udvides, har nævnet enstemmigt

;, vedtaget at ydc lodsejerne en crstGtning for fredningen på 100 kr.,
fordelt med 50 kr. til hver.

Lodsejer nr. 40, Fru Edith Brandt, Nykøbing ~[ o

Dur fredes~
lila tr. nr. Ih Legind by, Lødderup sag!l? arcGl 0,1 ha.
lVlatr.nr. In Legind by, Lødderup sogn, aroal

~
) 0,1 ha.

l\latr. nr. lo Legind by, Løddcrup sogn, areal ) lalt~ 0,2 ha.
==================

Heraf med offentlig adgang
Udun off~ntlig adgang 0,15 ha.

(.

~ "' OmfattGt af vojbyggclinio er
Omfattot af naturfredningslovens § 46 cr
Omfattet af naturfredningslovens (\ 47 urs

Ial t: 0,2 bao
=================

0,2 ha.
0,2 ha.
0,2 ha.

: På matr. nr. Ih er beliggend8 en hvid, grundmuret villa ( villa
"Fjordblink li ) 9 beliggond.e indenfor ctror1dbyggelinien. ])c tre par-
celler, der alle fredes uden offentlig adgang, er mod vest begrænsot
af den offontligo bivej nr. 16 og mod øst af kystliniuno Parcellerne
or havemæssigt boplantede.

Der givus ret til offentlig gåendo færd sol indenfor den på paretller-
ne belie;gondo strandstrimmel.

Lodsojeron oplyste, at det på parcellen beliggende sommerhus
er bygget længe før 1936, hvilket bekræftes af stro.ndfrc;dningskortet.
Lodsejeren har påstået ejendommen udtaget af fredningsforslae;ot og,
hvis dette ikke tages til følge, un ulempeserstatni~g på.2000o kr.

}Jlorligur ikke opnået, og nævne t har enstommigt vedtaget at



•
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fastsætte ulempeerstatningen til 300 kr.

Lodse,jer nr. 41, Frk. Olga Søndergaard Jensen, Algade 16, Nykøbing 1:1.

Der fredes~
Matr. nr. li Legind by, Lødderup sogn, areal 0,2 ha.

1801t~ 0,2 ha.
================

Heraf med offentlig adgang
Uden offentlig adgang

0,05 ha.
0,15 ha.

Ialt~ 0,2 ha.
=================

Omfattet af naturfredningslovens § 46 er 0,2 ha.
Omfattet af naturfredningslovens ~ 47 er 0,2 ha.

Parcellen, der fremtræder som en stranagrund, er mod vest begrænset
af den offentlige bivej nr. 16 og mod øst af strandbredden til Lim-
fjorden ; på parcellen er beliggende et træsommerhus, opført i efter-
året 1932.

Der gives ret til offentlig gående færdsel ad den langs fjorden gående
strandstrimmel indenfor parcellen. Resten af parcellen fredes uden of-
fentlig adgang.

Under hensyn til, at lodsejeren har oplyst overfor nævnet, at
huset er opført i 1932, har nævnet enstemmigt vedtaget at godkende, at

be-
huset forbliver liggende på grunden, selvom placeringen er indenfor
strandfredningsbyggelinien.

Forlig om erstatningen er ikke opnået, idet lodsejeren har på-
stået sig tilkendt en ulempeerstatning på 2.000 kr. Nævnet har enstem-
migt vedtaget at fastsætte erstatningen til 300 kr.

~or]cG;iernr. 42, l)rokurist :Poul Dang,VoL;nmandsparken 26, Røbenhavn. ø

og direktør Knud Bigum, Jens Kofoedsgade 2, København K, der har givet
møde ved fru Inger lilaricJ3randt, Nykøbine 1VIi honhold til fuldmagt
Der fredes~
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Matr. nr. lk Legind by, Lødderup sogn, areal 0,2 ha •.'

Ialt~ 0,2 ha.
=================

Heraf med offentlig adgang
Uden offentlig adgang

0,05 ha.
0,15 ha.

Ialt~ 0,2 ha.
==================

Omfattet af naturfredningslovens § 46 er
Omfattet af naturfredningslovens § 47 er

0,2 ha.
0,2 ha.

I~

Parcellen, der fremtræder som en strandgrund, er mod vest begrænset af
den offentlige bivej nr. 16 og mod øst af strandbredden til Limfjorden.

Der gives ret til offentlig gående færdsel indenfor den på parcellen be-
liggende strandstrimmel. Resten af parcellen fredes uden offentlig ad-

..
I "" gang.

+ •• Dor er for nævnet forelagt skrivelse fra strandfredningskorr~issionen
for Thisted amt ( den 15. maj 1939 ) o kommissionen meddeler den be-
gærede dispensation fra bestemmelserne om byggelinie på betingelse af,
at bebyggelse på erunden ikke finder sted forinden beliggenhedsplanee samt bygningstegninger med angivelse af, hvilke materialeT og farver
der ønskes anvendt til husets ydre, or godkendt af kommissionen eller,

4t hvis denne på vedkommende tidspunkt har afsluttet Gin virksomhed, af
statsministeriet.

statsministeriet har ved skrivols~ af d~~ 28/12 1950 meddelt, at mini-
steriet intet finder at erindre mod husets udseende og beliggenhed.

Lodsejerne har erklæret sig indforst~et med fredningen uden er-
statning.

Lodsejer nr. 43, tømmerhandler Johannes Fog,Hovodgaden 45, Kgs. Lyngby.

Der fredes:
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Matr. nr. li Legind by, Lødderup sogn, areal 0,2 ha.

Ialt~ 0,2 ha.
================~=

Heraf med offentlig adgang
Uden offentlig adgang

0,05 ha.
0,15 ha.

Ialt~ 0,2 ha.
===================

Omfattet af naturfredningslovens § 46 er 0,2 ha.
Omfattet af naturfredningslovens § 47 er 092 ha.
Parcollen, dor fremtræder som en strandgrund, er mod vest begrænset
af den offentlige bivej nr. 16 og mod øst af strandbredden til Lim-
fjorden; på parcellen er beliggende et træsommerhus.

Der gives ret til offentlig gående færdsel langs den i parcellens
østside liggende strandstrimmel langs fjorden. TIcsten af parcellen
fredes uden offentlig adgang.

Under forhandlingernc er det ved skorstensfejerattest dokumenteret,
at dGt på parcellen værende sommerhus ~r opført før 1/12 1936.

Lodsejeran bar krævet samme erstatning som de øvrige lodsejere i
områdot mGllom vejen og stranden, hvorfor nævnet enstemmigt har fast-
sat erstatningen til 300 kr.

Lodsejer nr. 44, Elanteskoleojor Oskar Bang,s enke, fru Ester Bang,
Nykøbing M., .

har givet møde ved arkitekt Jørgen Bang og handolsgartner Karl Bang.

Der fredes;
_~tr. nr. l~,Logind by, Lødderup sogn, areal 0,2 ha.

Ialt~ 0,2 ha.
===============

Heraf med offentlie adgang
Udan offontlig adgang

0,05 ha.
0,15 baG

Ialt~ 0,2 ha.
================

Omfattet af naturfrodningslovens § 46 ar 0,2 baD
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Parcellen, d~r fremtrædGr som en strandgrund, er mod vest begrænset

'f

af den offentlige bivej nr. 16 og mod øst af strandbredden til Lim-
fjorden ; på parcellen er beliggonde et træsommerhus.

Der givos ret til offentlig gåonde færdsel langs den i parcelIons
østside b81iggonde strandstri~nol langs fjorden. Resten af paroellon
fredes uden offentlig adgang.

Under sagen Ol' dor fremsendt dokumentation for at det på parcel-
len værende sommerhus er opført f0r 1/12 1936. Lodsejeren har ikke
ønsket at fremsætte krav om erstatning for fredningon.

Nævnet bar enstemmigt vedtaget at godkende, at de lodsejerne 40 -
44 tilh~rende, indonfor strandfredningsbyggelinien beliggende som-
merhuse, f)rbliver på stedet, dog således, at eventuel genopførelse
og ombygning kun må finde sted efter forudgående godkendelse af nævn-
et , jfr. 0 46, stk. 5.

Lodsojer nr. 45, Limfjordsmuslingekompagniet v. direktør Tage Prioss,
Nykøbing lVI.

Der fredes~

e Nlatr. nr. 3~ Legind by, Lødderup sogn, areal 4,7 ha.

e Matr nr. 2c Legind by, Lødderup sogn, areal 5,0 ha.
Ial t., 9,7 ha.
==================

Heraf med offontlig adgang o ha.
Uden offentlig adgang

lal t ~

9,7 ha.
9,7 ha.

==================
Omfattet af naturfredningslovens § 47 Ol'

Omfattet af naturfrednineslovens § 53 er
9,7 ha.
0,1 ha.

ParcelIon, der i det hele fredes udun offontlig adgang, er i dote væsentlige omgivet af skov. PareolIen er hovedsagc;ligt rationelt
opdyrket ellc;r udlagt som vedvarende græsningsarualer. På matr. nr.
2c er beliggende et ældre grundmuret beboelseshus samt en ny strå-
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hængt staldbygning, der sammen med Gt par driftsbygninger anvendes
som hestestuttori. Matr. nr. 3~ er hovedsagelig udlagt til græsnings-
fenner. l Vestskellet af matr. nr. 2~ går en nord-sydgående privat
fællesvej.
Omkring bygningerne et haveanlæg samt en ældre beplantning.

Lodsejeren fik under forhandlingerne oplyst, at fredningen ikke
er til hinder for enhver form for landbrugsbyggeri, således heller
ikke for opførelse af en foderrnestorbolig. Lodsejeren krævede en er-
statning på 10.000 kr., hvorefter forlig ikke kunne opnås, og nævnet
har enstemmigt vedtaget at yde lodsejeren en erstatning på 3.000 kr.

~I Lodsejer nr. 461 fru Paula Bengtsen, Fredriksalle 105, Århus var
mødt ved datteren, fru Albertsen, LGgind. EjendoIT@en er ved skøde,
lyst 1/9 1970, solgt til direktør Tage Pricss, Nykøbing M., jfr. lods-
ejer nr. 45.

lilatr. nr. 2e Legind by, ]~øddcrup sogn, areal 0,2 ha.
Matr. nr. 2i Legind by, Lødderup sogn, areal 0,4 ha.

lal t~ 0,6 ha.
=================

Heraf mod ofruntlig adgang o ha.
Uden offentlig adgang

lal t~

0,6 ha.
0,6 ha.

=================
Omfattet af naturfredningslovens 0 47 er 0,6 ha.
Parcellen, der i det hele fredes udun offentlig adgang, er bebygget
med et ældr8 beboelsoshus samt 4 grundmurede driftsbygninger, som i
det væsentlige bruges i forbindelSe mod hestustutteri. Den østlige
del af parcellen henligger hovedsagolig som vedvarende græsnings-
fenner. En privat fællesvej forløber i parcollens vestside.

Den mødende fik oplyst, at bygningor til brug for don ved ejen-
dommen drevne rideskole uans8t fredningen må opføres på ejendornmcn,
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og at fredningen ikke er til hinder for opførblse af en ny bygning
til beboelse i stedet for den eksisterende, dog skal nævnet søges
om godkendelse af et sådant byggeri. Yderligere beplantning på ejen-
dommen må ikke finde sted.
Lodsejeren har nedlagt påstand om en ulempeerstatning på 3.000 kr.
Forlig har ikke kunnet opnås9 oe nævnet har enstemmigt vedtaget at
fastsætte erstatningen til 500 kr.

Lodsejer nr. 47, Det Danske Hedeselskab, Viborg var mødt ved skov-
rider Ib Smith.
Der fredes~
f~atr. nr. 3g Logind by, Lødderup sogn9 areal 0,4 ha.

Ial t ~ o,4 ha.
===============

'"

Heraf med offentlig adgang
Uden offentlig adgang 0,4 ha.

lalt 0,4 ha.
==============

Omfattet af naturfredningslovens § 47 er 0,4 ha.
Parcellen, der i det hele fredes uden offentlig adtang, er mod nord-
vest begrænset af den offentligo bivej til Le~ind by og mod de tre
andre sider af skovgrænsen til Legindbjurgc plantage.
Parcellen, dbr i dot væsentlige er h2vemæssigt anlagt9 er bebygget
med funktionærbolig for den t ilsynGføruno o skovrid er.

Under forhandlingerne har skovriduron fået oplyst, at frcdnings-
kendelsen ikke kan anses for cndulizt ~t lJ~elukke dispensation fra
skovfrednine;sbyggolinien9 når det drej ()r sie: om do til skovbruget
nødvendige bygninger. På begæring fik skovrideren ligeledes oplyst,
at rekvirenterne ikke vil modsætte sig en eventuel anvendelse af
ejendommen til motel, mens en udnyttelse af ejendommen som service-

tt station næppe vil være ønskelig.
Skovrideren har undor forhandlinGerno givet udtryk for, at lods-
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ejeren forwontlig ikke ville still~ krav om erstatning for fredningen.
Under hensyn til, at der ikke siden mødet med skovrideren den 29.
marts 1969 fra Hedeselskabets side er stillet krav om erstatning, har
nævnet vedtaget at frede ejendommen uden at tilkende erstatning.
Lodsejer ur 48, gårdejer Fredmann Kallehauge, Legind,pr.Nykøbing M.
Der fredes~
Matr. nr. la Legind by, Lødderup sogn, areal 4,4 ha.

Ialt~
===============

Horaf med offentlig adgang
Uden offentlig adgang

o ha.
4,4 ha.

Ialt~ 4,4 ha.
===============

Parcellen, dur i det hele fredES uden offentliG adgang, or for den
sydlige dclo vedkommende en del af dun tidligere udtørrede ~egind
sø, og består her af grundfugtige, lave ongarealer. Don nordlige del
af parcellen består af tørre, højtbeliggende bakkedrag, bevokset
med en kompakt beplantning. ~n privat fællesvej forbinder landevoj

ee
nr. 16 med arealerne vest for de omhandlede.

Under forhandlingerne oplyste lodsejeren om planerne om gon-
skabelsen af Legind sø, hvortil han bemærkede, at lodsejeren forment-
lig er uden interesse i en såoan genskabolse.

Det var ikke muligt at opnå noget forlig med lodsejeren om cr-
statning, og nævnet hRr enstemmigt vedtaget at yde lodsojeren en er-
statning på 1.500 kr.
Lodsejer nr. 49, gårdejer Aage Krlstiall Krist8nson,1~gind, pr. Nyk.M.
Der frea~s;
Matr. nr. 5~ Locind by, Lødderup sogn, areal 1,0 ha.

Ialt~ 1,0 ha.
================



- 102 -
Heraf med offentlig adgang
Uden offentlig adgang

o ha.
l~'o ha.

lalt~
==================

Omfattet af naturfredningslovens § 47 er

Parcellen, der i det hole frodos uden offentlig adgang, består af
en østlig parcel i forbindels8 med den udtørrede Logind sø, og en
vestlig parcel, beliggende vod søens nu udtørrede forland.

Lodsejeron nedla~de påstand om 8n orstatning på 3.000 kr. for
fredninGen~ hvilk~t nævnet ikke fandt at kunne tilbyde, hvorefter

~ forlig ikke er opnået. Nævnet har enstemmigt vedtaget at fastsætte
erstatning(n til 500 kr.

Lodsejer nr. 50~ gårdejer Henry Dam, Legind~ pr. Nykøbing 1'/.[.

Der fredes:
Matr. nr. 3f Legind by~ Lødderup sogn~ areal 4,3 ha.

lal t~ 4, 3 ha._"

==============
Heraf mGd offentlig adgang

Omfattet af naturfredningslovuns 0 46 er

1,0 ha. o

3,3 ha.
laIt 4,3 ha.
==============

1,0 ha
4,3 ha.
2,2 ha.

Uden offentlig adgang

Omfattet af naturfredningslovens § 47 er
Omfattet af vGjbyggcliniun
Parcellen, der fraruGnot en strandstrib8 i syd-østskellot i det hvle
fredes uden offentlig adgang, gr&nS8r mod øst op til land~voj nr. 16
og mod syd til den offentlige bivej til Logind by.
Parcellen ur en del af don tidligere udtørrede Legind sø og består
af grundfugtigL~ lave engarbalor.

Lodsejeren fik undur forhandlingerne oplyst, at fredningen ikke
er til hindor for, Qt han har kroaturer græssbnde på det areal, hvor-



- 103 -
re til der ønskes offGntlig adgang, IllGnat planudvalget eventuel t vil

lade opsætte en mølle eller stente for at åbne adgang gennem ejerens
kreaturhegn.

Lodsejeren ønskede ikke at nedlægge påstand om et bestemt beløb
i erstatning, hvorefter forlig ikke har kunnet opnås. Nævnet har
enstemmigt vodtaget at yde 10dsGjeren en erstatning på 3.000 kro

Lodsejer nro 51, gårdejer Aage Kresten Soelbcrg, Fårup,pro Nykøbing M.
var mødt med hojestoretssagfører ~ogcnu Christensen, irhus.
])er fred8s~
l'lIatr. nr • Ic Fårup by, Lødc1erup sogn, o.rC'al 2,1 hao• -
])01 af matr. nr. 5, Fårup by, Løc3d8rup sogn, areal 11,8 bao
])el af matr. nr. 6a Fårup by, Lø(3cl erup sogn, areal 12,2 11[1.

Ialt~ 26,1 ha.
====================..,

Heraf med offentlig adgang 6,2 ha.
Uden offentlig adGang 19, 9 h~lo

Ialt~ 26,1 ha.
====================

e Omfatt8t af naturfredningslovens 0 46 er 0,2 heL"

e Omfattet af naturfredningslov8ns § 47 er 8,9 bag
Omfattet af vejbyggelinien er 5,5 ha.

Området, der fredes med offentlie adgang, består nf en del af oe øst
for landevejen liggende parcellor af matr. nr. 6a samt hele matro nr.
5. Arealet, der er et gammelt marint forland, begrænses mod nord af
den gamle kystskrænt, som ud mod landevejen er beplantet med en mindre
plantage. Arealet her udgør frcdningsgrænson mod nord.
Området, der fredes uden offentlig adgang, består af den vestlige
del af matr. nro 6a , 5 samt 1.2,.Dette områdo er i det væsentligE;
Gn del af dot gamle forland til den nu udtørrede Legind sø. Området
begrænses mod nord nf den gamle kystskrænt, nu i det væsentlige til-
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~\ plantet langs fredningsgrænsen. Det pågældende areal henligger i det"b

~ væsentlige som våde engarealer, dels rationelt dyrket, dels udlagt som
vedvarende græsningsarealer, Langs sydgrænsen af matr~ nr. 5 forløber
afvandingskanalen fra den udtørrede Legind sø ; en pumpestation i for-
bindelse med udtørringen ses på matr. nr. 6~ ved landevejen. Enkelte
stier gennemskærer området.
Uden offentlig adgang fredes endvidere den nordlige og dyrkede del af
matr. nr. 60. •

Under forhandlingerne blev det af fredningsplanudvalget oplyst,
at fredningen ikko er til hinder for, at dele af de fredede arealer
vil kunne sælgo2 sammen med naboaroaler SOEl dele af byegegrunde til

"

anvendels6 som have. Lodsejeren gjorde gældende, at en. lo tdr. land
af hans ejendom formentlig ville kunne bebygges, hvis do ikke fredes.
Lodsejeren fik på begæring tilladsIse til at beplante enkelte ved den
nye brovej afskårne enklaver, som ikke kan drives rationelt som land-
brugsarealor.

Lodsejeren har nedlagt påsto.nd om en erstatning på 200.000 kr. ,
idet han oplyste, at e,jendoTIlsværdienfor hele ejondommen, ialt ca.

I 44 ha., udgør 550.000 kr. Nævnet fandt det ikke muligt at fromsætte
noget tilbud, der kunne danne grundlag for forhandling, hvorfor forlig
ikke er opnået. Nævnet har enstemmigt vedtaget at tilkende lodsejeron
en erstatning på 11.000 kr.

Lodsojer :tg'. 52" gårdejer Chr. Ovor[';uard, Fårup pr. Nykøbing 1'/.[.

Der fredes;
~atr. nr. 40. Fårup by, Lødderup sogn, areal 4,9 ha.

Inlt;
=====~=========~===

Heraf med offentlig adgang
tf) Uden offentlig adGanG

4,9 ha.
o ha.

Ialt~===============~===
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e Omfattet af naturfredningslovens § 46 er 4,2 ha.
.. Omfattet af naturfredningslovens § 47 er 2,3 ha.

Parcellen, der i det hele fredcs med offentlig adgang, cr et garr@elt
marint forland, beliggende direkte ud til fjorden. Området henligger
i det storc og hele som våde engarcnler med sump, bevokset med rør
og halvgræsser. En sti går langs strandstykket mod nord. Afvandings-
kanalen fra Leeind sø udmunder i parcellens sydskel.

Lodsejeren blev gjort bekendt mod, at der ønskes offentlig ad-
gang og rot til ophold og badning fra stranden på hele arealet, der i

~'li' alt væsentliet er omfattet af strandfredningsbyggolinien. Hvis lods-
ejeren hegner arealet med landbrugshegn, forboholder planudvalget sig
ret til at opsætte møller eller stenter til gennemgang for publikum.

Lodsejeren er forligsmæssigt indgået på at lade arealet frode
mod en erstatning på 10.000 kr. Da nævnet ikke fandt denne erstatning
urimmelig i forhold til den ulempe, dor påføres ejeren, forligtes cr-
statningsspørgsmålet på nævnte beløb.

I
Lodsejer nr. 53~ Generaldirektoratet for De Danske Statsbaner, Køben-
havn var mødt ved sektionsingeniør A.V. Andersen, 12. banesektion,
struer.
Der fredGs~
Umatrikuleret areal, Lødderup sogn, are~l 0,5 ha.

laIt: 0,5 ha.
===================

Heraf med offentli~g adgang 0,5 ha.
D ha.Uden offentlig adgang

laIt 0,5 ha.
===================

Omfattet af naturfredningslovens § 46 er
Omfattet af naturfredningslovens § 47 er

0,5 ha.
0,5 ha.

Det pågældende brolagte tilkørselsareal til færgen fredes med offent-
lig adgang.
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Soktionsingeniør Andersen erklærede sig under forhandlingerne

villig til at søge godkendt, at kulturministeriet overtager arealet
mod at betale udgifterne ved overdragelsen og ved udstykningen, hvor-
ved han bemærkede, at arealet Ol'umatrikuleret. Inn betingede sig go-
nerQldirektoratets godkendelse af aftalen, og at kulturministuriot i
skødet forpligter sig til efter ovortagulssn at anvende arealet til
rekreative formål og til ikke at videresælge arealet. Kulturministe-
riet skal respektere, at der på arealet findes et goodædisk fixpunkt.

Nævnet har enstemmigt vedtag8t at frode area18t uden erstatning.

Lodsejer nr. 54, Logind Vejle Pumpeanlæg, ved bdr. Fredrrnn Kallehau8e
m. flere.

])er fredes~
Matr. nr. 7 10gind by, Lød~erup so~n, areal 5,1 ha.

" Ialt~
======~============

" Heraf med offentlig adgang
Uden offentlig adgang

Ialt~

: ===================

Omfattet af naturfr8dningslovens § 47 er
Omfattet af vcjbyg6elinio er 0,6 ha.

Pumpelagots bestyrelse har vod skriv81sG af 14/4 1969 meddelt nævnet,
at bostyreIsen ikke menol', fredningon bør gonnemføres, før brovcjon
Ol' etableret. Forlig om erstatningen er ikke opnået, og n~vnet har
enstemmigt v~dtaget at frede pumpelagets areal mod on erstatning på
1.700 kr •..

Fredninf,snævnet finder at måtte f,ivo rekvirentorne, frcdninr,s-
planudvalget for Hjørring og IEhist(cl amter og ])anmarks NaturfrocJnings-

1It forening mocJholu i, at dot område, der er foroslået fredet, ialt ca.
950 ha., indenfor sine naturlige Landskabelige grænser er bomærkelsos-
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~ storiske samt topografiske og naturvidenskabelige attraktioner og som

sådant enestående for øeh Mors og Limfjordslandet iøvrigt. Under hen-
syn hertil og under hensyn til, at omr~det fra ganmlel tid med sin be-

•

:

"

liggenhed i nærheden af købstaden NykøbinG Mors og vod det stærkt tra-
fikerede S211ingsund er et af d3 most søgte udflugtsmål på egnen, har
nævnet enstemmigt vedtaget at tage påstanden om fredning i medfør af
naturfredningsloven, lovbekendtgørelse nr. 194 af 16. juni 1961, § l
til følge.

Der pålægges de fredede arealer føleende fredningssorvitut~
l

Arealorn8 skal bevares i deres nuværende tilstand, og der må som
følge horaf ikke uden frcdningsnævnots tilladelse for8tagcs afgravning-
er, opfyldninger, planeringer olIer anlæg af nye veje, store sten må
ikke beskadi~os olIer fjernes, bække og væld må ikke reguleres udover
det hidtil skete, og der må ikke ved yJerlieere udGrøftning ellGr bort-
pumpning af vand foretages vandstandssænkninger ud over do allerede

IndrGtninc af mindre parkeringspladser i terr~net skal kunn8 ske
i tilknytning til eksisterende vej8.

2.

Areal~r, der i øjeblikket or under kultur, skal kunne dyrkes som
hidtil.

Udyrkud8 arealer må ikke opdyrkes og ikke gøres til genstand for
kcmikaliebehandline 811er lignende indgreb, hvorved den vilde plante-
vækst eller det vilde dyreliv kan lide skade.

Ubeplantedo arealer må, bortset fra plantning af læhegn, ikke
beplantos uden fredningsnævnets tilladelse. Selvsåning på ellers træ-
frie aroaler bør fjernos og må, dersom ejeren ikke ønsker at gøre dot
selv, kunne fjernes ved frcuninGsrnyndighcdernc8 foranstaltning.
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3

Den for landbrug, skovbrug og fiskeri nødvendige bebyggelse skal
kunne ske uhindret. ~~sisterende bobyggelse skal kunne fornyes, lige-
som der skal kunne for~tages sådanne tilbygninger, som ikke ændrer hcl-
hodskaraktercno Herudover Dlå kun sådan bebygg~lsc finde stud, som al-
ene tjener områuets rekreative anvendolse og kun efter fredningsnævnets
forudgåendo godkendelse af udformninG, placering og farver.

I den centrale del af plantagen og forlandet hertil ( ~atr. nr.
lf, lQ, 3~ , Legind by, Lødderup sogn) , må master og tEkniske anlæg
kun opstilles efter fredningsnævnGts forudgående tilladeIso.

Ved parkeringspladserne skal fredningsmyndighederne kunne op-
sætte affaldsbeholdere og indrette toiletter i ønsket omfang.

4 .

:

Der tillægges almenheden adgang til færdsel til fods ad de i om-
rådet eksisterende veje og stier samt til færdsel til foas og ophold
i de udyrkede arealer og i skovområderne bortset fra ungplantninger

Ophold og badning skal være tilladt for alnlenheden overalt langs
kysten undtagen indenfor en afstand af 50 meter fra eksisterende be-
byggelser.

Campering må kun findu stod i de områder, som er eller direkte
bliver udl~ct hertil.

')

5.

ICandelsen skal ikke være til hind~r for, at dur af ministoriet
for offentlige arbejder anlæeges en vejbro over Sallingsund i over-
enstemmelsc med det af Projekterings - og byggeudvalget vedrørende en
broforbin601se over Sallingsund udarbejdede og som projekt nr. V be-
tegnede forslag. Endvidere har nævnet gudkendt, at frellningen ikke skal
være til hinder for, at der anlægges de i forbindelse med broprojektet
nødvendige veje gennem det fredede område. Vejene udbygges som to-
sporet vej i ovorenstommelse med vojrcglornc, på fri strækning med 13
meter planumsbredc1G, m8n det tillades vejmyndibhodernu straks at udføre
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re Ivejanlægeet med en noget rummelige· tværprofil med henblik på en even-

'.lo tuel senere ombygning til firesporet vej.
Forinden vojarbejdets påbogyndelse nå detailprojektet for vejens

udførelse og linieføring for så vidt angår strækningen fra Limfjorden
til og med Legind Vejle forelægges for fredningsnævnet til godkendelse.

6.

Kendelsen skal ikke være til hinder for, at Legind sø genskabes,
4t såfremt der opnås godkendelse af et sådant projekt hos en landvæsenskom-

mission. 7.
. ~\, Påtaleretten i henhold til ovenstående servitut tilkommer frednings-

nævn€t for Viborg amts nordlige onæåde, Danmarks Naturfredningsfor-
ening og fredningsplanudvalget for Viborg amt i forening eller hver
for sig.

Udover de i survitutten omhandlede, generelle bestemmelser har
nævnet vedta~ct følgende særlige bestullin1elscrfor de efternævnt€ ejen-
domrn€, der nævnes i lodsejerlistens nummurorden:
Lo ds fJ j G1' nr .•_ 2.,~
Matr. nr. 24,3.,0rdine ( :B'abriko.ntNiels I-:IugoPedersen, Ørding. )

Kend~lscn skal ikke være til hinder for, at der på ejendommen eta-
_ bler8s indtil 3 fiskecJamme, idet anrllelr~elGedoe skal ske til fredninGs-

nævnet senest tre måneder, før arbejdet med anlægget påbegyndes.
Eto.blercs clammene, indskrænkes den offentlige o.dgang i dut område,

hvori de anlægges.

,.
Lodsejer nr. 4.
lVfa.tr.nr. 24k , Ørding e ( lVlorsøkommunc; )

Kendelsen skal ikke være til hinder for, at dor på arealet ind-
rettes en po.rkeringsplads, på hvilken der på Gt nærmere af frednings-

~ nævnot godkendt sted og under forbehold af sædvanlig bygningscensur må
må opføres en toiletbygning.
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Lods0jer nr. 5.
Matr. nr. Bh, Ljørslev.(gårdejer Jens Kristian Skovbo, Ljørslev )

Kendolsen skal ikke være til hinder for, at sognerådet graver
grus til brug vod anlægget af den nye Skræppedalsvej, eller for, at
lodsojeren efter ophør af kommunens gravning fortsætter med at udnytte
grusgraven på ojondowÆen. Det er dog on forudsætning for udnyttelsen,
at arealets tilstand retableres efter gravningen, efterhånden som den-

~ ne skrider frem, således at skråningen jævnes ud og får lov til at
gro til igen.

løvrigt skal fredning8n ikke være til hinder for, at ~8r i grus-
graven, når gravningon er tilendebragt, etablerus en mindro parkerings-
plads efter aftale mellem ejeren og frodningsplanudvalgut.
Lodsejer nr. 7.
l&1tr. nr. 14b, 1jørslov. ( gårdejer Erik Kortegaarcl, Ljørslev ).

Et pu ovennævnte matr. nr. uden tillaueIse opført træhus, som
efter det for nævnet oplyste tilhører produetion manager Søren Dybuah19
p.a. 60 x 330, Aeera, Ghana, skal på lousejerens ansvar være fjernet
fra ejendo~aen senest don l. oktober 1971.: Lodsejer nr. 16.
Nb tr. nr. 2;;[.,Ljørsl ev ( gårc:ejer Karl IV8rsc:n, Ljøralev. )

Kendelsen skal ikke være til hinder for, at dGr otablcres en par-
keringsplads på et ca. 3.000 m2 stort aroal af ejendo~ncn9 hvilket
areal ejeren har tilbudt at sælge til kulturministeriet.
Lodsejer nr. 17.
lVhtr. nr. 2a9 Ljørslov ( gårcJej8r Jens Pareinson, Ljørslev. )
Bestemrllclsesom for lodsejer nr. 16.
LodsejGr nr. 18.
:Matr. nr. lh, Højris. (tømrermostur .t-IansVost8rbaarc1, Ljørslev. )

_ To på ejendommen uden nævnets tillac1elsu opførte 8oillllwrhusosknJ
være fjernet fra arealet inden 20 år fra den l. okt0ber 1970 at reenG.
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e Ejeren er pligtig ti·l at tåle, at parcellen fra det tidspunkt, husene
"~ er fjernet, uden vederlag tilhører staten ved ministeriet for kulturel-

le anliggender, og nærværende kendelse skal uden yderligere påtegning
fra lodsejeren kunne tinglyses på ejendommen som adkomst for staten.

"

,

Foranstående beste~nelse er ikke til hinder for, ~t lodsejeren
sælger husene og parcellen, idet dog en eventuel køber skal forpligte
sig til at overholde kendelsen.

Så længe husene endnu er beliggende på arealet, er pastanden om
offentlig adgang til dette stillet i bero. Fredningsplanudvalget Dnr-
kerer med pasoende skiltning, hvor der er offentlig adgang.

Lodsejer ~r._19.
Matr. nr. la, }wjris m.fl., Højris Gods. ( Marie Louise Grafin von

- Schwerin, Højris, pr. Nykøbing M. )
Foranstående generelle servitut skal ikke være gældende for

de arealer af Højris Gods, der er omfattet af fredningen, i det om-
fang, der ved nedennævnte særlige bestemmelser er sket afvigelser her-
fra.

Der pål~gges godsets arealer følgende særlige servitut~
A. Terræn m.m.

l.
Der må ikke uden fredningsnævnets tilladelse foretages afcravning0r,
opfyldninger, planeringer eller anlæg af nye veje, udover, hvad der
er påkrævet for den landbrugsmæssige drift af dGt for tiden dyrkede.
Almindelige,mindre jordarbejder skal iøvrigt kunno foretages i til-
slutning til eksisterende bebyggelse.

2.
Udenfor de til landbrug og skovbrug benyttedo arealor ( jfr.. ting-
lysningskortet ) må bække og væld ikke reguleres, ligesom der ikke
må finde vandstanc1ssænkninger sted.

3.
Uden særlic tilladelse skal eksister0nde grøfter og veje kunne ved-
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ligeholdes og udbygges.

4.
Søerne i Ganmlelør plantage må ikke afvandes, og søernes omgivelser
må ikke afdrænes eller yderligere tilplantes. Samme bestemmelse skal
gælde den sydvest for Højris beliggende sø på matr. nr. l~ I~jris
hovedgård.
Indenfor det på tinglysningsridset viste randareal ved den østlige
sø i Gammelør plantage, må der ikke foretages kemikaliebehandline
etc., der kan forringe søens biologiske ligevægt.

5.
Fredningen skal ikke være til hinder for, at ejeren ( eller frednings-
myndighederne efter aftale med ejeren ) foretager oprensning og ro-
tablering af mølledammen ved Lilleris. Erhvervsmæssig udnyttelse af
arealet omkring mølledammen må ikke finde sted. Enhver form fer sej-
lads på den eventuelt retablerede dam forbydes.

6 .

1illerisvejen forbi vandmøllustede~samt den offentlige bivej vest
for matr. nr. lb Kårup by må ikko ændres, hverken i forhold til traeG
eller beliggonhed ( Evt. vigepladser skal dOG kunne anlægges efter
særlig udpegning af frec,nj"ngsnævi1~t) .

tJ B.Landbrugsdrift, beplantning m.v.

7 ·
Arealer, der i øjeblikkot er under landbruGsmæssig eller skovbrugs-
mæssig drift ( jfr. tinglysningskortet ) SkCLI kunne drives henholds-
vis landbrussmæssigt og forstmæssigt på den til enhver tid mest rati-
onelle måde. Herfra er dog undto.got dE:'skovnrealer, d0r er vist på
tinglysningskortut, hvor nedenst,18nde særlieo bemærkninger skal
gældu.

Udyrkede arealer må ikke opdyrkes og ikke gøres til genstand for
kemikaliebehandling eller lignende indgreb, hvorved den vilde flora
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eller fauna ville blive skadet.
Ubeplantode arealer må ikke beplantes uden fredningsnævnets tilladelse;
selvsåning skal kunne fjernes og kan, dersom ejeren ikke selv ønsker
at gøre det, fjernes ved fredningsmyndighedernes foranstaltning.

8.
Kodriverdalen i Højris skov skal stedse bevares som løvskov.

9.
Slåenskrænton ( matr. nr. lo lfujriz hovGdgQr~l •
Beplantningsgrænsen for skoven ansættes til 4 m. fra skræntens over-
kant.

lo.
Forland et mell em ..;1{ystskrænt()~ og den off cntligc bi ve j nr. l.
C nord oe syde for Galliilolørodde ).
Forlandet mellem skrænten og vej~n skal bevares i naturtilstand •

ll.

Hasselkrattot ( matr. nr. le Højris hovedg~lrd fJar:lteatr. nr. 4c
kårup by.
Området mellom nordkanten af beplnntning8n, str@kkende sig til den
hoje trærække ( som vist på vedlagte tinglysningskort ) skal bevares
i naturtilstand.

12.
Beplantnin~cn på matr. nr. 11 samt matr. nr. 6b og 7b Kårup by og sogn.

Dfter fremtidig afdrivning af beplantningen på den vestlige spids af
matr. nr. 11 må beplantningen her ikke retableres.

13.
Sø på matr. Tnr. 4b lfujris hovedgård.
Slugten nord for donne lille sø samt søens omgivelser skRl bevares
i naturtilstand og må ikke inddrages undc;r skovdrift.

14•.
De rationelt beplantede nåletræsarenler på matr. nr. 4c K&rup by
afdrives, når hugstmodenhud nås ( dog max. 5 d1.'- fra kcwlels()l1s dato).
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4a Arealerne må ikke genbeplantos.

:

.,

15.

For Hasselkrattet ( matr. nr. l~ Højris hovedgård samt matr. nr. 4.2,
Kårup by ) 9 Llatr. nr. 11 .Karup by samt søen på matr. nr. 4b Højris

fælles-
hovedgård gælder iøvrigt følgende/bestemmolsur f.s.v. angår plejo m.v.

her
Fredningen skal ikke/væro til hinder for, at der opvokser de på stedet
naturlig8 vækster ; fredningsmyndighederne skal dog have adgang til
om fornødent at rydde oB pleje arealerne, herunder at rydde udsigts-
spærrende bevoksninger.

16 •

Den gamle lindealle, der fra offentlig bivej nr. l fører til hovcd-
bygningen på Højris, skal bevares i sin nuværende tilstand ; 8ven-
tuel vejudvidelse vil dog kunne tillades mod absolut respokt for
alleen.

C. Beby\~elso ID.ID.

17.
Den for landbrug, skovbrug og fiskeri nødvendigo bebyggelse skal
kunno ske uhindret. Eksisterance bebyggelse sleal kunne fornyes, lige-
som der sketl kunne forot8.guG sådann8 tilbygninger, san ikke r~'ndror
bebyggelsens helhedokarnkter. Herudover må kun sldan bebyggelse finde
sted, der alene tjener områdets almene rekreative anvendelse og kun
(;fter fredningsn&vnet s forudgåenc1 G godken(~ols c af udformning og pla-
cering.

18 •

Fradningen Gom sådan skal do~ ikke være til hinder for, at der i
forbindelse mGå landbrugsdriften og skovdriften og i funktionel til-
knytning hertil kan etableres læskure, kreo.turstalde olIer arbejds-
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e skure.
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19.

Lnndbrugsmæssig hegning af de under drift værende landbrugsarGaler
skal kunne foretages overalt. Fornødne hegnsgennemgange i forbindels~
med de ved fredningen udlagte gangstier skal kunne etableres ved
fredningsmyndighedernes foranstaltning.

D. Adgangsforhold og parkeringspladser m.m •

20.

Offentligheden har adgang til færdsel til fods i don på tinglysnings-
kortot vistG del af omr8det på alle udyrkede arealer og iøvrigt ad
eksisterende veje og stier samt ad de stier, som er angivet på kortet,
alt iøvrigt jfr. naturfredningslovens § 55, stk. 2 til 4.

På de offentligt tilgængGlige arealer, herunder vej~ og stier, ma
ingen form for hogning foreta,~es uden forudgående tilladelso af fred-
ningsnævnet i det enkelte tilfælde, og da på de af dette fastsatte
vilkår.

21.

Fro~nin3smyndighedGrne skal have ret til uden udgift for ejeren at
afmærke ture for gående færdsel i naturområdernG ad de på sorvitut-
kortet viste vGje og stier. Fredningsmyndighederne skal til vejled-
ning for publikum kunne opsætte kortborde på enk8lte centrale stener
i området.

22.

Der gives ikke offentligheden adGang fra Kodriverdalen mod nord til
stakladen syd for Højris. Dette forbud markeres vod skiltning.

23.

Kørende færd sol fra savværkspladsen og ind i bøc,eskovon mod vest sk~l
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kunne forhindres ved aflåselige bonme og ved forbudsskilte, alt på
det offentliges bekostning.

24
Der etableres stiforbindelse fra stisystemet syd for Kårup ådal tværs
over denne til den udlagte sti nord for Ådalen. Stiforbindelsen eta-
bleres ud for skellet mellem matr. nr. 3a og 4a •

25
Itt Der gives offentligheden adgang til fods fra alleen ved Hojris mod

nord ( Steensen-Leth-monumentet ) til Kårup ådal, idet der samtidig
på fredningsplanudvalgets foranstaltning foretages en forlægning af
den nuværende markvej, hvor denne benyttes som sti. Mellem den nye
markvej og den gamle markvej ( stien ) etableres på fredningsplanudval-
gets foranstaltning indhegning.

26
Ved fredningsmyndighedernes foranstaltning skal der, efter forhandling
ned ejeren, på udyrkede arealer eller i forbindelse med til offentlig
færdsel udlagte stier, opsættes møller eller stenter i hegn som gen-
nemgang for de besogende.

I 27

Fredningskendelsen skal ikke v~re til hindor for, at staten, efter for-
~, handlinG med ejeren, erhverver og indrett8r arealer til offentlige par-

kerings - og opholdspladser. herunder etablerer offentlige toiletter.
Lodsejer nr. 24.
Ma tr. nr. lo~, Kårup. ( gårcLJjer Chr. IJ[arius J (Jnsen, Kårup.)

Kendelsen skal ikke være til hinder for, at der på arealet ind-
rettes en offentlig parkeringsplads pc. cen af Gtaton erhvervet parcel.

fortsættes ., •...
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-. Lodsejer nr. 25.
~btr. nr. In Kårup ( Gårdejer Niels Andersen, Kårup. )

Kendelsen skal ikke være til hinder for, at dGr på arealet
indrettes en offentlig parkeringsplads på et senere efter nærmere
forhandling med lodsejeren aftalt sted.

I

Lodsejur nr. 27.
Matr. nr. 5~ m.fl., Kårup ( Gårdejer Vilhelm Jensen Krogh, Kårup. )

Uanset kendeIsens bestelrrmelser herom tillades det denne lods-
ejer at drwne hovedlodden af matr. nr. 5§:" Kårup.

Lodsejer nr. 28.
Matr. nr. 52. m.fl., Kårup ( nutoforhandlGr Jolls.Kirkegaard, Nyk. lvI. )

Kendelse skal ikke være til hinder for at denne lodsejer be-
holder en på ejendom~cn etablerut ridebane og anlægger en terrænspring-
bane j tilknytning hertil. Endvidere tillades det lodsejeren at op-
føre et ridehus i tilknytning til og nord for de eksisterende byg-
ninger, under forudsætning af, at projektet forinden godkendes af
nævnet med hensyn til udseende, farver m.v. , og under forudsætning
af, at nationalmuseets godkendelse indhontes, før arbejdet påbegyndes.
Endelig tillades U8t lodsejeren efter forud indhentet eodkondclsL af
nævnet oG Nationalmuseet at anlægge en swinningpool på ujondomr.wu.

LOl:sej er nr. 33.

Mntr. nr. 17b , Frec1sø ( gur(:ejer Bjnar Nørenard, J!'rodsø. )
Kendelson skal ikke være til hinder for, at der pa ovennævntu

matr. nr. indrettes on parkoringsplads efter nærmere forhandling med
ejeren.

~o(lsGjGr nr. 46.
Matr. nr. 2,2.,2i , Logind ( Diroktor TngG Priesf. , Nykøbing M. )

Kendelsen ur ikke til hinder for nødvendigt bygBori til brug
for den på ojE:'ndO:c1fll\:ndrevne rideskolo, dog undor forudsætning nf
nævnets godkendelse.

I~



- 118 -
Lodsej er ur. 51 •
Matr nr. le , 5, 60. , Fårup ( gdr. Aage Kresten Soelbere, Fårup • )

Dot tillades ovennævnte lodsejer, uanset kendeIsens forbud
herimod, at beplantE eventuelle ved den nye brovej afskårne enklaver,
som ikke kan Jrives rationelt som rene landbrugsaroaler.

Dc af nævnet som foran fastsatte erstatningor udredes herefter
i henhold til ncd~nst&ende fortegnelse over lodsejerne, der anføres
me0 OU foran benyttede løbenumrc, aroalerne , our anfør8s i 4 kolon-
ner, indeholdonde l) fredet areal ialt, 2) hora~ med offentlig adgang,
3) heraf uden offentlig actcang og 4) tidligere undergivet landevejs-,
strand -, høj- eller skovbyggelinie og andre fredninger, samt det for

samledehver enkelt lodsojer fastsattC!orstatningsb81øb såledcs~

tidligere'
undergivet
lanc1evojs-
strand-,hoj
ellor skov-. fredot med udon bYGGelinier} ,

areal off. off. og andre
ialt adga~g o.dgo.gg fredninger erstatning

~latr.nr .m.v. ha. ha, ha. ha. kr.
Lb. nr. 19

I Gjrdej.Erling Riis
Nygaard,

Ørding, 7990, østor Assels
I1Iatr.nr. 8f, 9f,el Ljørslev by ae sogn
og del af matr. nr. 24i strand 2,8
0rc1ing by nrr sOGn 3,9 1,2 2,7 høje 1,9 1.200,-~o

Lbo nro 2~
Fabrikant NiGls Hugo
Petersen,
Ørding,7990, 0ster
Assels.

• >
Del Rf mat!'. nr 024·1
Ørding by °6 Bogn 0,4 0,4 o o 800,-1- Trcmsport: 1,3 2,000,-
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fredet-med
areal off.
ialt adgang

ha. ha.Matr. nr. m.v.

tidligere
undergivet
landevejs-,
strc::md;,hø j
eller skov-

uden byggelinie
off. og andre
adgang-fredninger
ha. ha.

erstatning
kr.

Transport~ 4,3 2.000,-
Lb. nr. 3~
Grd. Søren From Josef-

sen,tt Ørding, 799o 0.Assels.
Del af matr. nr. 24E,
Ørding by og sogn 2,1

~, ,.

, .

Lb. nr. 4a;
lVIorsøKommune,
7900 Nykøbing Mors.
])elaf matr. nr. 24k,
0rding by og sogn. 7,7
Lb. nr. 4b;
Ingoniør Hans Dahl,
Arbæk Mølle, 0rding,
7990 øster Asoels.
Del af matr. nr. 24~,
Ørding by oG sogn 1,7
Lb. nr. 5 ~

Grd. Jons Chr. Skovbo,
Ljørslev, 7900, Ny-
købing Mors.
Del af matr.nr. 8h, 9h,
15~ , 16~, Ljørslev by
og sogn
og 24h, Ording by og
sogn. 5,0

Transport~ 20,8

1,6

6,1

1,7

4,5

0,5 o

strand 1,7
1,6 høje 0,4

o strand 1,7

0,5 strand 0,5

3.500,-

15.000,-

1,500,-

7,000,-

2_9.000,-
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Matr. nr. m.v.
29.000,-Transport

Lb. nr. 6~
Grd. <TensDam,
Ljørslev, 7900-
Nykøbing lVrors.

Del af matr. nr.8~,
8,g,9~,Ljørslov
by og sogn
Lb. nr. 7 ~
Grd.Erik Kortegaard,
Ljørslev, 7900
Nykøbing l'101's.
Del af matr. nr. 13b-'14b, Ljørslcv by og
sogn.
Lb. nr. 8~

Gdr. Aksel Pedersen,
Ljørslev, 7900-
Nykøbing Mors.
Del af matr. nr. 3d ,
Ljørslov by og sogn
Lb. nr. 9;
Slagte1'm.Jens Schrøder,
Ilcrningvej 66,
8~00 Silkeborg.

J',~8.tr. nr. 3f ,
Ljorslev by og oogn

fredet med
areal off.
ialt adgang
ha. ha.

20.8

6,8

0,6

0,9

0,7

29,8

5,4

0,1

0,2
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tidligere
undergivet
landevejs-,
strand-,høj-
eller skov-

uden byggelinie
off. og andre
adgang-fredninger

ha. ha.

strand 1,8
0,7 høje 2,9

0,5 strand 0,4

o 0,9 strand 0,5

0,5 strand 0,6

erstatning
kr.

11.500,-

200,-

300,-

0,-
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tidligere

It, undergivet
landevejs-,

. " strand-,høj-
eller skov-

fredet med uden byggelinie
areal off. off. og andre
ialt adgang adgang-fredninger erstatning

Matr. nr. m.v. ha. ha. ha. ha. ler.
Transport: 29,8 1;-16000,-
Lb. nr. lo:
Forretningsfører
Richard lVIathiassen,
7900 -Nykøbing Mors.
li/latr. nr. 3.2.,-, Ljørslev by og S()Gn. 0,5 0,1 0,4 strand 0,4 0,-
Lb. nr. ll~
Gdr. Vilhelm Kristen-
sen,
1jørslev,7900 - Nykøbing

..'tr,1 l'IIors.
])elQf' lIla tI' . nr. 28 strand 2,8-'!l > 6~, Ljørslev by og 5,1 1,9 3,,2 skov 1,1 4.500,-
sogn.
Lb. nr. 12:

: Frivilligt Drongefor-
bund ( F. D. F. )
v/ bCLnkdirektor N.RiisjGasværksvej lo,
7900, Nykøbing l'floro.
HhtI'• nr. 6.2.,
Ljørslev by og sogn 0,6 0,2 0,4 strand 0,6 0,-
Lb. nr. 13 ~
Henry Børge H.eintoft
og Alfred BOV8j

7900 Nykø_bine.;...Mor~
\l lVlatI'. nr. 6n ,-

Ljørslev by og sogn. 0,5 0,1 0,4 strand 0,5 300,-.>

- Transport~ 36,5 f).5.8oo~-
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tidligere

e undergivet
landevejs-,
strand-,høj-
eller skov-

fredet med uden byggelinie
areal off. off. og andre
ialt adgang adgang fredninger erstatning

Matr. nr. m.v. ha. ha. ha. ha. kr.
Transport ~ 36,5 45.800,:-
Lb. nr. 14~
Grd. Knud Harald
Havnborg,

e Ljørslev, 7900 Ny-købing lVlors.
l!.atr.nr. 2z , skov 9,3-

-, Ljørslov by og sogn 9,3 ° 9,3 høje 0,2 2.700,-
Lb. nr. 15:
grd. Johannes .Natha-
nael KroGh,
Ljørslev, 7900 Ny-købing r!lors•

..t.. )

!ViR. tr. nr. 22,
Ljørslev by og sogn. 4,9 1,7 3,2 skov 4,9 3.300,-J •

Lb. nr. 16~
Grd. Karl IvcrGcn,
Ljørslev, 7900 Ny-, købing Mors-
Matr. nr.2:L , skov 2,5Ljørslcv by og sogn 2,5 0,2 2,3 strand 0,3 600,-

el IJb•nr. 17:
Grd. ,Jens fl'arcinsen,
Ljørslev, 7900
I'Jykøbing Mora.
Del af matr. nr. 2a
IJjar31 cv by og sogn 0,2 0,2 ° skov 0,2 0,-
11b. nr. 18~
Tømrermoster Hc.ns
Vestergaarc1,.. 1jørslev, 7900
Nykøbing l'/Tors.e __ r •• ___

Hatr. nr. lb., lTø jris
Hovedgnrd, 1jørslov strand 3,4
sogn 4,3 1).,3 o sk()v 4,3 12.000,--Transport; 57,7 61,.!rOO,-



.'

"

;.

.
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Matr. nr. m.v.

fredet med uden
areal off. off.
ialt ~dgnng-adgQng
ha. ha. ha.

tidligere
und('rcivet
lqndevejs-,
strand-,høj
eller skov-
byggelinie
og andre
fredninger

ha.
erstatning

kr.
Transport~
Lb. nr. 19~
Pru Marie Louise
Grafin von Schwerin,
Højris, 7900 Nykøbing M

57,7 64.400~-

Matr. nr. l~ , l~ , l~,
l~ , II og del nf matr.
nr. li HØjris Hovedgård,
Ljørslev sogn,
matr. nr. 2~, Ljørslev
by or:; sogn,
matr. nr. lb, Salling-
sund Færgegdrd,
Lødderup sogn,
matr. nr. 1.!2., 3.!2., 3..9.,
4.!2.,4~,5.!2.,6~ , 7~ ,
11 og 12
Kårup by, 1øddorup

ldv. 0,1
høje 41,6
strand 25,6
skov 376,7
fred-
skov 128,9

227,3 andrE:) 0,3 265.000,-sogn. 403,9 176,6

~ Lb. nr. 2o,

Grd. Aksel Toft,
Højris, 7900 Ny-e købinr; Mors.
Del af rnatr. nr. 11:.,
Højris Hovedgård,
Ljørslev Bogn. 0,2 CJ,2 o skov 0,2 400,-
Lb. nr. 21:
Grd.Niels Chr.Odgaard,
Kårup,790o Nykøbinp' VI.

Matr. nr. 50 og
dol af matr:- nr.4§:"
Kårup by, 10dclcrup sogn,
matr. nr. lu,e Højris Hove d1.=>"1'd, skov 27,0
Ljørslev sogn 32,4 9,4 23,0 høje 4,9 30.000,-

--
'fransport~ 494,2 :-559.300,-
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. -. tidligere

undergivet
"

landevejs-,
strand-,høj-
eller skov-

fredet med uden byggelinie
,.' areal off. off. og andre

ialt adgang adgang fredninger erstatn~ng
l'iIatr.nr. 111. v. ha. b:L. ha. ba. kr.
Transport " 494,2 359.800,-

Lb. nr. 22:
Fru Johanne Josefsen,e Kårup, 7900 -Nykø-
bin'" 1Vlors.h

Del af matr. nr. 3a ,, Kårup by, Løch erup sogn 6,5 6,5 ° skov 6,5 13.000?-
Lb. nr. 23:
Grd. Aage Cbristensen,
Kårup;, 7900 Nykø-
bing Mors.
Del af matr. nr. 2a
Kårup by, Lødcerup høje 6,3
sogn 10,7 o 10,7 Gkov 0,1 7.500,-

~} Lb. nr. 2 (Ir ~

Grd. Cbr. lv'Iarinus
.Jensen Krof,h,
Kårup 7900 :Nykø-
bing Mors., Del af matr. nr. loa,
lGirup by, Lodc1erup - bøje 4,4sogn. 4,4 o 4,4 skov 3,7 1.500,-

e, Lb. nr. 25~
Grd. Niels Andersen,
Kurup, 7900 Nykø-
binG Mors.
Dal .1.f matr. nr. la

• Kårup by, Lodc1erup boje 7,1sogn 28,7 3,4 25,3 skov 2';',9 10.000,-
1b. nr. 26~
Grc1.Karl Serlius Nørgo.ard,
K[l.rup,7900 Nykø-

.' bing l'/lors.

e Del af l,la tr- o nr. 2b ,
.t\:tirupby, lJ0dderup
sogn. 3,0 o 3,0 skov 0,2 1.500,---
Transport~ 547,5 393.)00,-



,r,

,

r

Matr. nr. m.v.

fredet med
areal off.
ialt ade;ang

ha. ha.
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uden
off.
adgang
ha.

tic1lieere
undergivet
landevejs-,
strand-,høj-
eller skov-
byggelinie
og andre
fredninger

ha.
erstatning

kr.

Transport~
Lb. nr. 27 ~
Grd. Vilhelm Jensen
Krogh,
Kårup, 7900 Nykø-
bing lJlors.
Matr. nr. 5f oe
del af matr. nr. 5~,
Kdrup by, Lød~erup
sogn.

547,5

16,5

Lb. nr. 28~
Autoforhandler
Johannes Kirkeeaard,
7900 Nykobin0 Mors.
Nbtr. nr. 2d, 20,5.2.,
5g , 6~ , 7Q , 8b ,
Kårup by, L0ddorup
sogn,
mo.tr. nr. le,
Højris HovedGård,
Ljørslav sOGn. 34,4

Lb. nr. 29 ~
Grd. Ejner og Alfred
No:rgnard,
J!'rcdso,7900 Nykø-
bing Mors.
p~tr. nr. 3d , 90.,
KJ,rup by, Lo'dcl8rup
soe;n. 11, , 9

603,3

21,6

2,8

o 16,5

12,8

2,1

høje 3,7
flkov 2,2

høje 6,0
skov 25,0

skov 4,8

7.500,-

47.000,-

4.500,-

,152.300,-
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e tidliGere

undE::rgivet
.,fI-' landevejs-,

strand-,høj-
eller skov-

fredet TIlGd uden byg[;olinie.' areal off. off. og andro
ialt adgang adgang fredninger erstatning

Matr. nr. m.v. ha. ha. ha. ha. kr.
Transport~ 603,3 452.300,-

Lb. nr. 30~- Grd. Ingvard 130khøj,
Fredsø, 7900 Nykø-
bing Mors •

" • Matr. 10)2nr. og
del af matr. nr. 240"
:F'rodsøby, LøddGrup
sogn. 6,2 o 6,2 høje 2,2 2.500,-

Lb. nr. 31~
A' Grel. J!eder Bækhøj Nør-

g:J.ard,
Frodsø, 7900 Nykø-

v' bing Mors.
Matr. nr. 24l? og
del af matr. nr. lob
]J'redso by, LocH arup
sogn. 12,2 o 12,2 højG 3,5 5.000,-

r Lb. nr. 32g
Grel. Ludvig Christenson,
Lc1gind, 7900 Nykø-- bing Mors.
Del af matr. nr. 3~,
Legind by, Locldurup
sogn,
oG matr. nr. 25Q,
Fredso by, Loclclurup hoje 7,9
sogn. 18,9 o 18,9 skov 16,3 7.000,-
Lb. nr. 33~
Grel. Ejnar Norgnnrd,
Predsø, 7900 - Nyko-
bing Mors.

"
Matr. nr. 17b,
PrGC'1soby, Lodc.lcrup hoje 1,7e sogn. 5,5 o 5,5 8L"OV 5,5 1.800,-

Trnnsport~ 646,1 LjJi8.6oo,-



f.ln tr. nr. 111. V •

fredet med
areal off.
ialt adgang

ha. ha.
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uden
off.

adgang
ha.

tidligere
undergivet
landE)vejs-~
strand-,høj-
eller skov-
bygGelinie
og andre
fredninger

ha.
erstatning

kr.
Transport~ 646,1 .).68.600,-

Lb. nr. 34 ~
Læge HolgE-r [\1øreh,
~ygade, 7900 Nykøbing
:Mors.
lila tr. nr. l7c ~
Fredsø by~ 1ød(,Grup
sogn. 0,5

4'

Lb. nr. 35;
Plantnings8clskabct
"Legind B;i (;r{:;G " A/S,
Logind, 790o~ ~ykø-
bing l\~ors.
1.latr.nr. lk ~
Sallingsund-F~rgogård,
Lødc1erup sogn~
matr. nr. 8f , 18b ,
19b , 20b ,-21b ,-22b ,
23b , 26b, - -
Frudsø by, 10ddcrup
so{?;n,
matr. nr. le] , lf , 2d ,
2f , 2g , 3~ , 4~ , 4v ,
Legind by~ 1øddcrup
sogn. 151,8_l Lb. nr. 36 ~

') ...

:
146~1

Snllingsund færgefart
A/S,
vjkobm2ud Axel Holt,
.79ou NyKo.bing Mors.
datr. nr. le , lu ,
1o~ind by, Loddcrup
soen,

"\ matr. nr. Ih ~ li ,
J::.. lling sunr::(-}i'aJl'Gogiird ,
Lodderup 8o~n. 0~7

'l'rnnsport;, 799,1

o 0,5

o 0,7

skov

høje
strand
skov
ldv.
fred-
skov
andre

strand
skov
ldv.

0,5 0,-

29~3
I~~6

151,8
l,~~9

105,3
2,o-100.ooo~-

0,-

568.Coo,·-
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t'

fredet med uden
areal off. off.
ialt adgang adGang
ha. ha. ha.Matr. nr. m. v.

tidligere
undergivet
landevcjs-,
strand-,høj-
eller skov-
byggelinio
oG andre
fredninger

ha.
erstatning

kr.
Transport~ 799,1 568.600,-

"

Lb. nr. 37 ~
Hr. R. 11ovin9Frederiksberg hospita192000 Købonhavn P.,
Hr. Knud Bech9Nordkrog 2092900, Hellerup,
Læge Vagn Nordontoft9Palen 21 A, 11195000 Odenso9

Hr. Vagn Fock98766 Nørre Snsdo9

Fru Ellen Nordcntofts
anpart ovort~~ut 3/2
1970 af:
a) Lægesekretær Nina

l\lovin,
Nordre Fasanvej 61,
J!'roderik::.>bcrc;9

2000 København P.
b) Læge Vacn Nordentoft,

Kløvervc:c,ngct6,
5000 Odonse.

c) Fru Vinsontia Bech,
Kristianiagade 6.
2100 København ø~

d) Fru Inga Fock9Rosenvæn:I0t 6,
52()0 Fruens Boge.

}'latr.nr. 11 ,
0" 11int::r sund--J;'CJr.crGkro.........-, t..J' ~1øddcrup sogn 0,4

..
l

Lb. nr. 38
A/S SnllinGGund Færge-. -, -garu,
7900 Nykønin.G.~lor....;.s-::.__
Matr. nr. la, Id , lf ,
Is:, Sallings'lmd-Pærge-
gård, Lødderup sogn. 24,8
Transp' rt~ 821r,3

0,1 0,3

2196

strand 0,1
skov 0,4

højo 5,7
strand I~,4
skov 2/~, 8
lclv. 596

3°°9-

---578.900,-



- 129 -e tidligero
undore;ivet

,+-' landevejs-,
strand-,høj-
Gllor skov-

r!
fredet med uden bYGgelinie
areal off. off. og andre
ialt adgang adt~anB' frednineer erstatning

lvlatr.nr. TIl. v. ha. ha. ha. ha. kr.
Transport~ 824,3 578.900~-'
Lb. nr. 39<1
l\II3.skinhandler
AaGe Andersen,- Gl. Kogelandevej , 762
2660 Brøndby Strand.
!',1atr.nr. le,
Sallinesund-Færgegård, skov 0,3. .) Løddorup sogn. 0,3 o 0,3 ldv. 0,1 50,-

Lb. nr. 39b~
Fru l\lcLgdaM.K. Chri-
stensen,
3allingGund,

".Ii) 7900 N;ykøtifillMor~.
l'1atr. nr. le , strand 0,5
Sallinesunc1 Pærgc[;o.ru, skov o,6

",) Lodderup sogn. 0,6 0,1 0,5 ldv. 0,5 50,-

Lb. nr. /J.o,
Isenkræmmer Ejner Brandt,
nu; enken fru ndith Brandt,e; 7900 Nykøbing Mors.

e lVlatr.nr. lh , In , lo GtrClnd 0,2
Legind by, j:odderup skov 0,2- soen. 0,2 0,05 0,15 ldv. 0,2 300,-

Ilb. nr. 41;
Frk. Olga bønd <:''rgaard
Jensen,
Algade 16,
7900 Nykøbin,,&lVlors.
lVIntr.nr. li strand 0,2
Legind by, Løc1(}erup skov 0,2
sogn. 0,2 0,05 0,15 ldv. 0,2 300, - I

~ransp()rt~ 825,6 579 ..600,-
e
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e tidligere

und crCi v'et
..~, lctndevGjs-,

strand-,høj-
eller skov-

fredet mod uden byggelinie
ri areal off. off. og andre

ialt adgang adgang fredninger erstatning
Matr. nr. m. v. hao ha. ha. ha. kr.
Transport: 825,6 579.600,-
Lb. nr. ·t 2 ~
Prokurist Poul Dang
Vognr.J.andsparkcn 26,
2100 København Cl-- og
Diroktor Knud Bigum,
JE:ns Kofocdsgad(; 2,
1268 København K.

..

" lvlatr. nr. Ik , Gtrand 0,2
Legind by, L'ødc'erup skov 0,2
sogn. 0,2 0,05 0,15 ldv. 0,2 0,-

Lb. nr. 43;
Tømrnerlmnd l Ol' Johan-

.~! nes Fog,1- Hovedgaden 45,
2800 Kgs. L;yncb"y_.__.' .~r lila tr. nr. ll, strand 0,2
LGc'ind by, Løddernp L3kov 0,2
sogn. 0,2 0,05 0,15 ldv. 0,2 300,-

Lb. nr. 44:: Plantesko1eujeI' Oskar
Bangs enke, fru J stel'
Bang,
7900 J\Tykøbinp;Mors.,- J \1<1 tr. nr. 1m , stro.nd 0,2
Lc~ind by, Lodclerup skov 0,2
sogn. 0,2 0,05 0,15 ldv. 0,2 °7-

Lb. nr. 45 ~
Limfjords-MuGlinge-
kompagniot,
vjdirclkt. T2.{',ePrioss,
7900 Nykobin's._.ldors.

a,' Matr ..nr. 2c , 30 ,
• Legino bY7 ~Loc1, erup hoje 0,1

sogn. 9,7 ° 9,7 skov 977 3.00°7-

Transport: 835,9
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ti

tidligllro
undergivet..) lnndevejs-,
strand-,høj-
ollor skov-

fredet med uden byggolinie
,) areal off. off. og andre

ialt adgane adgang fredninger erstatning
Matr. nr. Ifl . v • hn. ha. ha. ha. k.E..:-_

Transport: 835,9 582.900, ....

Lb. nr. 46~
Direktør Tn[3l Prioss,'- 7900 Nykøbing Mors.
Matr. nr. 28, 2i ,
Legind by, Løddorup

.' .' sogn. 0,6 o 0,6 skov 0,6 500,-

Lb. 47~nr.
Det DnnskE) Hed 8S cl sko.o,
8800 Viborr;.
lillatr. nr. 3p; ,
Legind by, Lodc'erup ldv. 0,3

J,)., sogn. 0,4 ° 0,1 skov o , ~~ os-t,

• • Lb. nr. 48'~~,
Grd. Fredmann Kallc;-
hauge,
1ecind, 7900 Nyko-
bing lvlors.
Del af m.atr. nr. In ,re 10gind by, Il0 C'il,erup

e sogn. 4,4 o 4,4 skov 4,4 1.500,-

Lb. nr. 49~e, Grc. Aage Kristian
Kristensen,
Leginc1, 7900 Nyko-
bing Mors.
Del nf matr. nr. 5a ,
Legind by, ,Loc1e:erup
sogn. 1,0 ° 1,0 skov 1,0 500,-
Lo. nr. 50~

~ Grd. Honry Dam,, Ll:ginc1,
7900 Nykobinp; Mors.

'. lvin tr. nr. ?lf strand 1,0..- ,Lc[,ind by, ],ø(1c:erup skov 4,3(e sogn. 4,3 1,0 3,3 lc1v. 2,2 3.00(),-
Transport~ 8L~6,6 588. '~oo,-
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v .

fredet med
areal off.
ialt adgang

ha. ha.

uden
off.

adgang
ha.

tidligere
undergivet
landevejs-,
strand-,høj-
ellor skov-
byggelinie
og an(lrG
frcdnine:er

ha.

,,

lVlatr. nr. m .:--.:..--=--__ --=::.:::..:-_~:.;;;;:.::..-_....:::.::::..::: ~;;;;.:. __"__
erstatninG

kr.
Transport~ 846,6

Lb. nr. 51:
Grd. Aage Kr~sten
Soclberg,
Fårup, 7900 Nykøb.Mors.
matr. nr. le og del
af matr. nr. 5, 6a ,
Fårup by, 10dGcrup
sogn. 26,1 6,2

Lb. nr. 52;

GreJ. Chr. Ovcrgoard,
Fårup,
7900 Nykøbirl;g .r/lors.
Del af matr. nr. 4a
Fårup by, Lo (~('orup-
soen. 4,9

:
Lb. nr. 53:
De Danske Statsbaner.
Umatrikuloret areal
ved færgelejet.,
Lødderup soen. 0,5
Lb. nr. 54;
Lugind Vejle Pumpeanlæg
v/grd. Fredmann Kalle-
hauge m. fl.
Lee;ind,
7900 Nykøbing Mors.
1Ilntr . nr. 7 ,
Legind by,
LødC1crup Dogn. 5,1

=======

19,9

o 5,1

strand
skov
ldv. 11.000,-

10.000,-

0,-

1.700,-

611.100,-
============

Erstatnincsbeløbene forrentos fra denne kendelses afsi~else at

°
strand /~,2
skov 2,3

regn8, og indtil do kan hæves, med en årlig rente, som er l % højere

°

strand 0,5
skov 0,5
ldv. 0,1

skov
ldv.
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end den af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto, der er gældende
på afsigelsesdagen.

Erstatningerne udredes med i af statskassen og t af Viborg amts-
fond.

Ingen af de ifølge tingbogen berettigede panthavere h~r rejst
krav om andel i erstatningssummerne, hvorefter disse vil kunne udbc-
tales ejerne ubeskåret.

T h i b e s t e m m e s ;
De foran ommeldtc arealer fredes som fastsat mod betaling af

det ligcl~dcs foran fastsatte erstatningsbeløb, der som anfort ud-
redGs med i af statskassen og t af Viborg amtsfond.

Sagen sluttet.
Bech. H. Ovesen Nygaard • Kr. Meh1 Pedersen. Alfred SoronS0n.
Aage Jensen.

•

Udskriftens rigtighed bekræftes.

vectervii!C' 12/12 1970.
"Ufc/I

for and.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05400.00

Dispensationer i perioden: 06-04-1982 - 30-12-1985



REG. t~R
Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

Den 6. april 1982 holdt fredningsnævnet for Viborg amts

nordlige fredningskreds møde på ~M. dommerkontoret i
Nykøbing Mors.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors, og medlem-

merne, amtsrådsvalgt medlem Johan Mikkelsen, Hurup, og A.P. Hermansen ,
0. Jølby.

Der foretoges:

Sag nr. F 49/1982 Sag vedr. dispensation fra overfred-
ningsnævnets kendelse af 16.6.1975
i sag 2109/70 om fredning af Legind
Bjerge - Højris området, for MBrie
Louise von Sch~erin, til istandsæt-
telse af dræning~systemet i engen på
matr. nr. l a Højris Hovedgård, Lød-
derup.

Der fremlagdes:
l. Skrivelse af 25. marts 1982 fra advokat Henrik Nielsen

med bilag.
Fredningsnævnet meddelte enstemmigt dispensation fra over-

fredningsnævnets kendelse af 16.6.1975 i sag 2109/70 om fredning
af Legind Bjege - Højris området til den ansøgte'opgravning af
hoveddrænledninger og fremover at lade disse stå som åbne kanaler •

• iljøministeri;.et
'J F ,'Jl"~ /.3·- (IC. nr ...



,

,

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, af bl.a.
den, der bar begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige
myndigheder.

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

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af overfredningsnævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Knud S. Lund.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige fredningskreds, d~n

QJJJJ:{{nudS. Lund.

21 APR. 1982

--
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REG. NR. stfrl
Modtaqet i trecl;w)O~stv'8'sen

Udskrift I F, , r ~ I'\. r ~"8'.... '. "4-
\ ...: \.. ..... I:.

af
I

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

Den lo. juni 1982 holdt fredningsnævnet for Viborg amts

nordlige fredningskreds møde p rådhuset i Hurup.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors, og medlem-

merne, amtsrådsvalgt medlem Johan Mikkelsen, Hurup,

Der foretages:

Sag nr. F 48/1982 Sag vedr. diepen~ation fra fred-
ningen af Legind Bjerge - Højri~,
for Marie Loui~e von Scbwerin, til
oprettelee af overrieling~depot til
tømmer på matr. nr. 1 a Højri~ Ho-
vedgaard, Ljørelev.

Der fremlagde~:
l. Skrivelse af 25. marts 1982 fra advokat Hnerik Niel~en

med bilag.
For Viborg amt~råd, tekniek forvaltning, fredningskontoret,

mødte cand. 3cient. Ole Olesen.
Fredningsnævnete formand har besigtiget ejendommen.
Med tiltræden af det kommunevalgte medlem A.P. Hermansen

meddelte fredningsnævnet enstemmigt dispensation fra overfrednings-
nævnets kendelse af 16.6.1975 i sag 2109/70 om fredning af Legind
Bjerge - Højris området, til den ansøgte oprettelse af overrislings-
depot til midlertidig opbevaring af tømmer.

Dispensationen er betinget af, at Viborg amtskommunes godken-
delse til vandindvindingen og spildevandsudledningen opnås.



,

c..

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, af bl.a.
den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige
myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende kl9geberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af overfredningsnævnet.

Sagen sluttet.
·Mødet hævet.
Knud S. Lund.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige fredningskreds, den 21.6.1982

"
l. .,! \\

~

,),I'. ' l, ,
~ u~ ~~.
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REG. NR. S Yoo
Udskrift

af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

. ~"'8• , l~ /.... - ~ ..

•
Den 8. juli 1982 holdt fredningsnævnet for Viborg amts

nordlige fredningskreds møde llX~iJ1e::iXi:ltiXiXi~~J§K~:y'.på dommerkon-
toret i Nykøbing Mors •

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors, ~

Der foretages:
Sag nr. 89/1982
jfr. F 65/1981
jfr. F 27/1967

Anonym klage over mus-
lingeaffald på ejendommen
matr. nr. 5 m.fl. Faarup,
omfattet af Legind Bjerge
fredningen.

Der fremlagdes: Anonym anmeldelse med 2 tilhørende fotos., Mødt var lodsejeren Kristen Overgaard.
Formanden bemærkede, at han gårs dato foretog be-

sigtigelse af området sammen med lodsejeren, man foretog en
gennemgang af området, og lodsejeren oplyste, at dyngen i for-
hold til placeringen i sommeren 1981 nu er placeret en del me-
ter nordligere og tæt op ad et læhegn. Lodsejeren mente, at
bakken og ikke læhegnet angav afgrænsningen af det fredede om-
råde. Da en bedømmelse af forholdene efter det overfrednings-
nævnets kendelse bilagte kort ikke fandtes helt sikker udsattes
sagen til nærmere undersøgelse. Det er nu efter undersøgelse af
yderligere kortbilag fastslået, at fredningsgrænsen på stedet er
læhegnet, og dyngen af muslingeskaller er således placeret inden-
for det fredede område.

Lodsejeren accepterede oplysningen om, at placeringen
er indenfor det fredede. Han erklærede sig indforstået med at



·- -~--
flytte dyngen. Med baggrund i, ~t han dels skal bruge en cel
af skallerne ved dræningsarbejder i efteråret, og først og frem-
mest i, at græsgangen på den anden side ef læhegnet, hvor dyn-
gen fremover skal placeres, er udlejet for sæsonen anmodede han
om frist indtil den l. november 1982 med flytning af muslinge-
skallerne.

Efter at sagen telefonisk var drøftet med det amts-
rådsvalgte medlem, amtsrådsnedlem J00an Mikkelsen, Hurup, og
det kommunalt valgte medlem, kommunalbestyrelsesmedlem A. P.
Hermansen, pålagde fredningsnæ'met lodsejeren at fjerne dyngen
l. november 1982. Det tilkendegives samtidig lodsejeren, at
yderligere overtrædelser af fredningskendelsen i området ikke
vil blive tålt.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Knud S. Lund.

LJdskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige fredningskreds, den 1 5 ':IL' 1 Cl " 2

• JL> . ,J o

, _.
Knud S. Lund
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Modtaget i fredningsstyrelsen REG. N R. I:Y (ri)
Udskrift

af
forhanå.lingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

Den 8. juli 1982 holdt fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige fredningskreds møde på ~~ dommerl{.ontoret

i Nykøbing M.
Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors, ~~~

Der foretoges:

Sag nr. F 88/1982 Detailfastlæggelse af
stianlæg i Legind-
Højris fredningen.

Der fremlagdes:
Skrivelse af 5. juli 1982 fra Viborg amtskommune,

fredningskontoret, med tilhørende bilag.
Efter at sagen telefonisk var drøftet med det amts-

rådsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Johan Mikkelsen, Hurup, og
det kommunalt valgte medlem, ko~munalbestyrelsesmedlern A. P.
Hermansen, godl{.endtefredninesnævnet den alternative stipassage.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 ind-
bringes for overfredningsnævnet, Amaliegade 13, 1256 Køhenhavn K,
af bl. a. den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og
forskellige myndigheder.

Klagefristen er ~ uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt den pågældende lQageberettigede.

En tilladelse l\:anikke udnyttes for uc.10bet af klage-
fristen. Er klage ivrsrksat, l{an tilladelsen ikke udnyttes, med-
mindre den opretholdes af overfreci'Ylingsn--evnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Knud S. Lund.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige fredningskreds, den 1 5. ?~ ";~ i) 2• J.

Knud S Lund



REG. NR. SYOD

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds .

I ". . , ~
t . ~' ..

Den 22. juli 1982 holdt fredningsnævnet for Viborg amts

nordlige fredningskreds møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors, og medlem-

merne, amtsrådsvalgtmedlem Johan Mikkelsen, Hurup, og A.P. Hermansen,
ø. Jølby.

Der foretages:

Sag nr. F 66/1982 Sag vedr. dispensation frq Legind
Bjerg- Højris fredningen for FDF/
FPF, Nykøbing Mors v/ Gert Wols-
gaard, Sejerslev, til om- og til-
bygning til eksisterende sovesal på
matr. nr. 6 Q Ljørslev By, Ljørslev,
beliggende Skræppedalsvej 49., Der fremlagdes:

l. Skrivelse af 17. maj 1982 fra Morsø kommune med bilaE
og påtegningsskrivelse af 7.juli 19S2 fra Danmarks Natur-
fredningsforening.

For Viborg amstråd, teknisk forvaltning, fredningskontoret,
cand. scient. Ole Olesen.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for Mors
mødte ingen.

For FDF/FFF mødte Karl Nørgård, Åge Nim, Lynge Madsen og

mødte

Hardy Sørensen.
Repræsentanterne fra FDF/FPF oplyste, at nybyggeriet U8nset

at det bliver betydeligt større end denbestRende sovesal ikke vil
få en større kapacitet end denne, nemlig 48 personer. Ønsket om ud-
videlse af byggeriet skyldes først 0E fremmest, at de sanitære for-
hold efterhånden kræves forbedret, også af myndigh~derne,o~ den S2mme
kapacitet 5tiller større pladsmæssige kr~v ved nybyggeri. Repræsen-
~~~~~~~ ~~~ ~~~~O+ o~~'=~ø~ø ~+ ~n~~p+ pr ;nnfnrsr.~p.tmed, at
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birketræet ved den nuværende sovesal ved vandet, vil blive stående
med nødvendig .beskæring.

Byggeriet tænkes opført i mocca- sten.
For tiden anvendes lejren til lejrskolevirksomhed ca 3 uger

i forsommeren og ca 3 uger i efteråret, s9mt til sommerlejr i 7 uger,
hvortil kommer, at lejren anvendes i mange weekender. Udlejningen
tænkes fremover udstrakt lidt yderligere tidsmæssigt.

Efter forudgående telefonisk drøftelse med det kommun~lt
valgte medlem A.P. Hermansen, tillodes det ansøgte projekt med be-
mærkning, at den i sag nr. F 16~/81 meddelte tilkendegivelse om, at
bygningerne skal fjernes ved ejerskifte uden udgift for det offent-
lige også er gældende for de i denne sag tilladte bygninger.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, af bl.a.
den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige
myndigheder.

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

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af overfredningsnævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Knud S. Lund.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige fredningskreds , den - 6 AUG. 1982
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REG. NR. SY (Jf)

Udskrift Molltaglt J freånlngsstyrt!tlsen

e af 1 6 NAR. 1983
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds .

I

•

. .... -~-. '"

Den 8. februar 1983 holdt fredningsnævnet for Viborg amts

nordlige fredningskreds møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors, og medlem-

merne, amtsrådsvalgt medlem Johan Mikkelsen, Hurup, og A.P. Hermansen,
0. Jølby.

Der foretoges:

Sag nr. F 12/1983 Sag vedr. dispensation fra fred-
ningen af Legind Bjege- Højriis
området, for Morsø kommune, til
opførelse af brændeskur på metre nr.
3 g Legind By, Lødderup, beli~gende
Legindvej l.

Der fremlagdes:
1. Skrivelse af 25. januar 1983 fra Morsø kommune med

bilag og påtegning.
For Viborg amtskommune, teknisk forvaltning, fredningskon-

toret, mødte cand.scient. Ole Olesen.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for Mors

mødte fuldmægtig Jørn Bach-Frederiksen og P.C.O. Nørgaard.
Skovrider Ib Smith var tilstede. Han redegjorde for projek-

tet, herunder at han oprindelig havde tænkt sig at ansøge om dis-
pensation til opførelse af brændeskuret udenfor haven ved en lille
skovvej. Han fandt imidlertid at den ansøgte placering var bedst
stemmende med et ønske om en samlet bebyggelse på stedet. Skuret
agtes opført ~~net skelet af brugte elmaster og med e1eWs~hJf.~~P-
deplader, der farves sorte. Skurets tre sider beklædes med rafter,
der opsættes med mellemrum, således at brændet kan tørre.

Sagen udsat for at afvente en udtalelse fra Danmarks Natur-
fredningsforening.

•• ., _ L , .L.. Tr__ • ..2 ~ ... ..2
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,. Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 i~dbringes

for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, af bl.a •
den, der har begæret fredninEsnævnets afgørelse, og forskellige
myndigheder.

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

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af overfredningsnævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Knud S. Lund.

Udskriftens rigtighed bekræftes,
Fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige fredningskreds , den lo.3.1983

\J~\
JKnud S. Lund.
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MOGtagl!it J frednIngsstyrelsen

Udskrift 1 6 HAR. 1983
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg-amts.nordlige fredp.~!1gs_kreds.

Den 9. marts 1983 holdt fredningsnævnet for Viborg amts

nordlige fredning~kreds møde på~ dommerkontoret
i Nyk øbing Mors.

Mødt var formanden. dommer Knud S. Lund. Nykøbing Mors,~

Der foretages:

Sag nr. F 17/1983 Sag vedr. dispensation fra fred-
ningen af Legind Bjerge - Højris
området, for spejderkorpsene på
Mors, til oprettelse af lejrplads
for dagene 16.-17. april 198~, på
matr. nr. l a Sallingsund Færgested.

Der fremlagdes:
l. Skrivelse af 8. februar 1983 fra Alfred Westersø, Nyk.

Mors, med kort.
Med tiltræden af det amtsrådsvalgte medlem Johan' Mikkelsen,

Hurup og det kommunevalgte medlem A.P. Hermansen, Ers1ev, meddelte
fredningsnævnet enstemmigt dispensation fra overfredningsnævnets
kendelse af 16. juni 1975 i sagen nr. 2109/70 om fredning af Legind.
Bjerge - Højris området på Mors, til den ansøgte oprettelse af 1ejr-
plads for dagene 16.-17. april 1983.



Udskrift
af

Jrttc{ll(lI.; ?_7fi ~~
SY~ Y( ~.!?../C

uEG' ~p;J til orientering
~\ " Urtjinalskrivelsen lagt til Yh. ti

Y'lr~- -

'/

====:I!:n:nhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.--
Modtaget IfrednlngsBtyrelsen

2 8 NOV. 1981t

Den 14. november 1984 holdt fredningsnævnet for Viborg amts

nordlige fredningskreds møde på m~~.~ dommerkontoret ie, Nykøbing Mors.
Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors, ~

~JUCikk>RJl~I1Xfltlt1JCk.~

Der foretoges:

Sag nr. F 137/1984 Sag vedr. dispensation fra natur-
fredningslovens § 46, stk 1, og

_§ 47. !5tk l,samt fra frednin~n af-Legind Bjerge - Højris området, for
landinspektør Svend Bak, Nykøbing
Mors, til udstykning af matr. nr.
l a Sallingsund Færgegaard, Lødderup.e

e Der fremla gdes :
l. Skrivelse af 18. oktober 1984 med bilag fra 1andinspektør'

Svend Bak, Nykøbing Mors.
Med telefonisk tiltræden af det amtsrådsvalgte medlem, Johan

Mikkelsen, Hurup, og det kommunevalgte medlem, A.P. Hermansen. 0.
Jø1by, meddelte fredningsnævnet enstemmigt dispensation fra natur-
fredningslovens § 46, stk l, og § 47, stk 1, samt fra overfrednings-
nævnets kendelse af 16. juni 1975 om fredning af Legind Bjerge -
Højris området til den ansøgte udstykning.
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Tilladelsen bortf91der, sAfremt den ikke er udn~tet inden ~
5 år fra dato.

AfF.øre1sen k9n efter n~turfrednin~31ovens ~ 5~ indbrin!-e~ r

ror overfredningsnævnet, Am91iegqde ?, 12~6 Københ9vn K, ~r bl.9.
den, der r.gr begæret frednin~Rnævnets afgørelse, ov forskellige ~
myndi~r.eder. l

Klegefristen er 4 l1;rerfr9 den d9P-, 'Ifrorelse!':er medrielt i

den pågældende klggeberetti~ede. !
En tilladelse kan ikke ~n~yttes f~r udlebet qf ~l~~efris- !

iten. Er kl~ ge i v-ærksat, k!:3n ti 1111del~en ikke 11CY"':,"t+:p,s, r":er!~i'I'ldrerl.en:
I

opret~olnes qf overfredninl-sr-ævnet. i

SqE':'ensluttet.
rødet hævet.
Kr.ud S. Lund.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amts
nord1ig~ fredningskreds, den 23.11.84

'wlv\
Knud S. Lund.
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. Udskrift !lA ~Yt
af C ~ 'hwA1

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskrldS? h,(

~,

Den 22. november 1984 holdt fredningsnævnet for Viborg amts

nordlige fredningskreds møde~a:x i V. Jølby.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors, og medlem-

merne, amtsrådsvalgt medlem Johan Mikkelsen, Hurup, og det kommunevalgte
medlem, A.P. Hermansen, ø. Jølby.

Der foretoges:

Sag nr. F 152/1984 Sag vedr. dispensation fra natur-
fredningslovens § 46, stk 1, og
overfredningsnævnets kendelse af 16.
juni 1975 om fredningen af Legind
Bjerge- Højris området, for Ove K.
Christensen, Ternevej 3, Nykøbing ,
til tilbygning til sommerhus på matr.
nr. l m Legind, be1igg. Sallingsand-
vej 87.

Der fremlagdes :
l. Skrivelse af 21. november 1984 med bilag fra Morsø kom-

mune.
For Viborg amtskommune, fredningskontoret, mødte cand.

scient. Ole Olesen.
2 medlemmer af fredningsnævnet finder, at det ansøgte stri-

der på afgørende måde mod formålet med fredningen af arealet, og
med de sædvanlige principper i dispensationspraksis, for yderligere
byggeri indenfor strandbeskytte1ses1inien, bvorfor disse medlemmer
stemmer for at meddele afslag på ansøgningen •

l medlem af fredningsnævnet finder, at det ansøgte byggeri
ril medføre en stor forbedring af det nuværende noget sk8!lD1Dendebus.
Dette .ed1e. stemmer SOli r.1ge beraf for at meddele den ansøgte dis-I
pensation.
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Efter udfaldet at 8te••eatgiYninsen meddelte trednings-

n-Ynet ansegeren atslag pi ansøgniagen o•.dispensation trø over-, u::::_
fredningsnævnet s kendelse eg naturfredning8lovens § 46, stk l, til
udvidelse af det eksisterende byggeri.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for overfredningsnævnet , Amaliegade ?, 1256 København K, af bl.a.

'den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og rorskelli~ .myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt

den pågældende klageberettigede.
Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Knud S. Lund.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amts
nOrdligef.f~\:il\:tredS' den27 .11. 84

~. Lund.

.."" .... _. ,_..-
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Til fredningsregisteret
til orientering l ",I

: ~ ~ t~(-
1-(}'-lI Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

1 8 JAN. 1985

Den ll. januar 1985 holdt fredningsnævnet for Viborg amts

nordlige f'redningskreds møde på~ dommerkontoret i
Nykøbing Mors.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors, ~0\iIX

Der foretages:

Sag nr. F lbo/1984 Sag vedr. dispensation fra fredningen
af Legind Bjerge - Højris området,
for Ove Christensen, Ternevej 3, Nyk.
Mors, til at genopbygge udhus på matr
nr. 1 m Legind By, Lødderup.

Der fremlagdes:
l. Skrivelse af lo. december 1984 med bilag fra ansøgeren,

med påtegning af 8. januar 1985 fra Danmarks Naturfred-
ningsforening.

2. Kopi af skrivelse af 3. januar 1985 fra Danmarks Naturfred-
ningsforenings lokalkomit~ for Mors.

Efter forudgående telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte
medlem, Johan Mikkelsen, Hurup og det kommunevalgte medlem, A.P.
Hermansen, ø. Jølby, meddelte fredningsnævnet dispensation fra over-
fredningsnævnets_.lfeneelse af 16. juni 1975 om fredning af Legind
Bjerge - Højris området på Mors, til den ansøgte udvidelse af det
eksisterende sommerpus med 3,8 m2 og til genopførelse af udhuset på

26 m •
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Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 Ar fre dato.

Afgørelsen kan efter naturfrednin~slovens ~ 58 indbringes
for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, ef bl.9.
den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige
myndigheder.

Klagefristen er ~ u~er fr9 den dgg, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klarefris-
ten. Er klage iværksat, ken tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af overfredni~gsnævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Knud S. Lund.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige fredningskreds, den 15.1.1985

r ~ . "\
'~\)J\
Knud S. Lund.
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•.QVERFREDNINGSNJEVNET AmalIegade 7 JF/ie
1256 København K
Telefon 01 . 13 36 36

Advokat Verner Nielsen
Vestergade 62
8600 Silkeborg

Dato: 18.09.86

J. nr.: 2109/70-2/85

REG. NR. sy0-0

Ved en afgørelse af 24. juni 1985 har fredningsnævnet for Viborg amts nordlige
fredningskreds bestemt, at der i et nærmere angivet omfang skal ske retable-
ring af den hidtidige tilstand på ejendommen matr.nr. l ~, Højriis Hovedgård,
hvorpå der af ejerne er oprettet en kunstig andedam. Ifølge afgørelse skal
der ske fjernelse af hegn, andehuse, fodersted, olietønde og jagtskjul. Endvi-
dere skal terrænet retableres i et omfang, som fastsættes af Viborg amtskommu-
nes fredningskontor for at forbedre vilkår for flora og fauna.

Fredningsnævnets afgørelse er truffet i medfør af overfredningsnævnets kendel-
se af 16. juni 1975 om fredning af Legind Bjerge-Højriis-området - og delvis
naturfredningslovens § 46 (strandbeskyttelseslinien).

For ejerne af den pågældende ejendom, Anna Nielsen og Karen Harring, har De i
en skrivelse af l. august 1985 påklaget fredningsnævnets afgørelse til over-
fredningsnævnet, idet De har bebudet en snarlig begrundelse for klagen. Denne
begrundelse er imidlertid ikke tilgået overfredningsnævnet.

Såvel Viborg amtskommunes fredningskontor som Danmarks Naturfredningsforening
har indstillet til fredningsnævnet, at der sker en retablering af tilstanden
på Deres klienters ejendom.

Fredningsnævnet har i sin afgørelse udtrykt sympati for, at der ved privat for-
anstaltning foretages pleje af naturområder og forbedring af vilkårene for
vildfugle, men de foretagne arbejder er af fredningsnævnet fundet at være af
en sådan art, at der ikke efter forudgående ansøgning ville være blevet med-
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delt tilladelse til deres udførelse. Fredningsnævnet har bl.a. lagt vægt pa,
at der er tale om et fredet areal, hvortil der er adgang for offentligheden.

Over fredningsnævnet har modtaget fotos, som viser den kunstige dam m.v.

Over fredningsnævnet skal udtale:

Over fredningsnævnet finder, at savel biologiske som landskabelige hensyn tilsi-
ger, at der sker tilbageføring af tilstanden på det pagældende fredede areal.

Herefter stadfæstes fredningsnævnets afgørelse af 24. juni 1985. Som retnings-
givende for retableringen, som iøvrigt må aftales med Viborg amtskommune, ved-
lægges amtskommunens skrivelse af 29. maj 1986 .

Retableringen af arealet skal være færdiggjort inden udgangen af 1986.

I sagens behandling har deltaget 9 af overfredningsnævnets medlemmer. Afgørel-
sen er enstemmig.

l
Me"ttveffl iIsen

.7J~ c

J. Fisker
eksp. sekr.



REG. NR. ry (f7)

Til fredningsregisteret
til orientering ~

/d>,.... _
af ....-cf~~

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

Udskrift

Den 24. juni 1985 holdt fredningsnævnet for Viborg amts

nordlige fredningskreds møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors, og medlem-

merne, amtsrådsvalgt medlem Johan Mikkelsen, Hurup,

Der foretages:

Sag nr. F 141/1984 Sagen fortsat.
Sag vedr. klage fra Danmarks Natur-
fredningsforenings lokalkomite for
Mors, over andedamsanlæg på matr.
nr. 1 h Højris Hvdg., i strid med
overfredningsnævnets kendelse af
16. juni 1975 om fredning af Legind
Bjerge - Højris området.
fredningskontoret, mødte cand.For Viborg amtskommune,

scient. Ole Olesen.
Der foretoges besigtigelse af arealet.
Ole Olesen indstillede til nævn~, at ejerne pålægges at

fjerne hegn, andehuse, fodersted, olietønde og jagtskjul, og at
der i øvrigt i et vist omfang skal foretages tilbageregulering af
ter~et efter nærmere aftale med amtets fredningskontor.

Sagen drøftedes telefonisk med det kommunevalgte medlem,
P.A. Hermansen, ø. Jølby.

Fredningsnævnet vedtog herefter at udtale, at nævnet prin-
cipielt finder det ønskværdigt med også privates pleje af natur-
områder og bedring af vilkårene for vildfugle. De af lodsejeren
her udførte arbejder, indbefatter imidlertid betydelige terr,æn-
reguleringer, hegning, placering af andehuse m.v. i et fredet område, I

Miljøministeriet
J. nr. F. \~t>1 \ \ L, _\..\ '7\ BiL



•

hvortil er truffet bestemmelse om adgang for offentligheden for
stort set hele det berørte areal, ligesom en del af ændringerne
er foretaget indenfor det af naturfredningslovens § 46, stk l, om-
fattede areal.

Arbejderne er alle af en sådan art, at der ikke efter for-
udgående ansøgning ville være blevet meddelt tilladelse til deres
udførelse.

Specielt med grundlag i at området er fredet med offentlig
adgang findes det nødvendigt af pålægge lodsejerne at fjerne hegn,
andehuse, fodersted, olietønde og jagtskjul inden den l. oktober
1985 og inden samme frist at aftale med Viborg amtskommunes fred-
ningskontor i hvilket omfang tilbage regulering af ter~et skal
foretages for at forbedre vilkår for flora og fauna.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens ~ 58 indbrin~es
for overfredningsnævnet, Amaliegade ?, 1256 København K, af bl.a.
den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, 0F. forskellige
myndigheder.

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

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Knud S. Lund.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige fredningskreds, den 10.7.85r (i \,l';,CÅ~

~S. Lund.
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REG. NR. s'to a
Modtaget 1freonlngsstyrelsen

Udskrift .: 1 OKT. 1985
af:

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

~ .. ~.
-1/0_ /'18S

~~, Til fredningsregisteret
til orientering ~ I

Den ll. september 1985holdt fredningsnævnet for Viborg amts /0 -&'& - I

nordlige fredningskreds møde på nedennævnte ejendom. ~

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors, og medlem-

merne, amtsrådsvalgt medlem Johan Mikkelsen, Hurup, og det kommunevalgte
.edle., A.P. Hermans8D, 0. Jølby.

Der foretages:

Sag nr. F 75/1985 Sag vedr. dispensation fra fredningen
af Legind Bjerge - Højris området,
for H. Grandjean-Tbomsen, Lilleris-
vej 33, Nykøbing Mors, til læplant-
ning pI metre nr. 5 a m.fl. Kaarup
By, Lødderup.

Der fre1lllagdes:
l. Skrivelse af 18. juli 1985 fra Viborg amtskommune, fred-

ningskontoret.
For Danmarks Naturfredni~forenings lokalkomite for Mors

mødte fuldmægtig J. Bach-Frederiksen.
For Hedeselskabet mødte læplantningskonsulenterne, inspek-

tør N. Mikkelsen og A. Finken.
Formanden bemærkede, at det af § 2 i den generelle fred-

ningsservitut under fredningen af Legind Bjerge - Hejris området
fremgår, at "tilplantede arealer må, bortset fra plantning af læ-
hegn ikke beplantes uden fredningsnævnet s tilladelse". Frednings-
nævnets tilladelse til plantning af det omhandlede læbegn er ber-
efter ufornøden.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet fo~ Ylborg l.mts

OP,dllgll fr.ed~den ? 5 SEP.1985
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Modtaget I fredningsstyrelsen
, ..

1 3 DEC. 1985
_ Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

Til fredningsregisteret
til orientering 2 '/1 __

/ /;Z . tf":>
hu{

I

Den 5. december 1985 holdt fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige fredningskreds møde på~~~«~. dommerkontoret i
Nykøbing Mors.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors, og medlem-
merne, amtsrådsvalgtmedlemJohan Mikkelsen, Hurup, og det kommunevalgte
medlem, A.P. Hermansen, 0. JØlby.

Der foretoges:
Sag nr. F 127/1985 Sag vedr. dispensation fra naturfrednings-

lovens § 47, stk l, og overfredningsnævns
kendelse af 16.6.1875 om fredning af Legind
Bjerge - Højris området, for Verner M. Niel-
sen, Sallingsundvej 106, Nykøbing Mors, til
tilbygning til udhus på matr.1 m Sallingsund
Færgegaard.'. Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 3. december 1985 fra Morsø kommune, teknisk forvaltDing
med bilag.

Sagen drøftedes og fredningsnævnet meddelte herefter dispensation fra
naturfredningslovens § 47, stk l, og i henhold til § 34 fra fredningen af Legind
Bjerge - Højris området, til den ansøgte tilbygning.



•

,
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra

dato.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § S8 indbrlnges for

Overfredningsnevnet, Aaaliegade 7, 1256 København K, af bl. a. den, der
har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

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

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af over-
fredningsnævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Knud S. Lund.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige red' gsk ds, den 12.12.85



I

•
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Ti~ frednir.gsregis+.erel· dA!f!h

Udskrift ti! o(ien~ering ~

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

l. :. ..:

Den 30. december 1985 holdt fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige fredningskreds møde på ~~~~x«~~x~~~~x dommerkontoret i
Nykøbing Mors.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors, CKXXJ:e~~X

~~X~~X~~~~~M~~~~~kkkR~R~~X~~K

Der foretoges:
Sag nr. F 67/1985

Sagen fortsat.
Sag vedr. dispensation fra naturfrednings-
lovens 8. stk l, og overfredningsnævnets
kendelse af 16.6.1975 om fredning af Legindr--- _

Bjerge - Højris området, for Marie Louise von
---~--- --Schwerin , Højris, til at genetablere den
opridnelige kystlinie på matr. nr. 4 c Kaa-
rup og 1 e Højris Hvdg.

Der fremlagdes:
3. Skrivelse af 20. december 1985 fra kystinspektoratet.
På grundlag af den på mødet den 5. december 1985 foretagne drøftelse

meddelte fredningsnævnet herefter enstemmigt dispensation fra naturfrednipgs-
lovens § 46, stk l, og § 34 til det ansøgte høfdebyggeri.



2.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra
dato.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
Overfredningsnævnet, Aaaliegade 7, 1256 København K, af bl. a. den, der
har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

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

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes~ medmindre den opretholdes af over-
fredningsnævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Knud S. Lund.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige fredningskreds, den 23.01.1986

sekr.

I
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REG.Nl 0t rm

tit _Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

Modtaget Ifrednlngsstyrelsen-

2 9 APR. 1986

Den 17. april 19~6 holdt fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige fredningskreds mede ~~~~ i Legind Bjerge.

I Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors, og medlem-
merne, amtsrådsvalgtmedlem i«k..~~~~ Viggo Poulsen, Thisted og
det kommunevalgte medlem, Anders P. Hermansen, ø. Jølby.

Der foretoges:
Sag nr. f ./1986 Sag vedr. dispensation fra overfrednings-

nævnets kendelse af 16.61975 om fredning af
Legind Bjerge - Højris området for Plant-
ningssplskabet. til etablerina af Darkerinas
olads.

e
e
e

Der fremlagdes:
l. Skrivelse af 17. januar 1986 fra Plantningsselskabet ved advokat

Henrik Nielsen, Nykøbing Mors med bilag.
for Viborg amtsråd, fredningskontoret, mødte cand. scient. Ole Olesen.
for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomit~ for Mors mødte

fuldmægtig Jørn Bach-frederiksen.
for Plantningsselskabet mødte advokat Henrik Nielsen, Nykøbing Mors

og skovfoged Carl Nørgaard.
Sagen drøftedes under besigtigelsen og fredningsnævnet meddelte

herefter enstemmigt i medfør af naturfredningslovens § 34, dispensation fra
overf.redningsnævnets kendlese af 16.6.1975 om fredning af Legind Bjerge - Høj-
ris området på Mors til grusbelægning af den omhandlede parkeringsplads.



Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra
dato.

•

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes fo~
Overfredningsrwvnet, Alløliegade 7, 1256 ~vn K. af bl.a. den, der har
begEret frednings~net8 afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er !leddelt den
pAgeidende klageberettigede.

En tilladelse kan
iværksat, kan tilladelsen
overfredningsnevnet •

Sagen slutte~t•
Mødet t-evet: ~,
Knud S. lund .

ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af

• Udskriftens rigtighed bek~fte8.
rredningsfWYnet for Viborg amts
nordl! fr ings reds, den 22. april 1986

e
e
e ..



•
•

Modtaget IfrØftlftpS14R. ~Lf(J(J

- 3 JUNI 1986
~ .. ~.

af ,- ,--~ ~ J.6 ,<16

forhandlingsprotokollenfor fredningsnævnetforViborgamtsnor~ ~=kreds •

Til fredningsregisteret
til orientering ~. U·

'3/b-~
Udskrift

Den 16. maj 1986 holdt fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige fredningskreds møde på ~~~x dommerkontoret i
Nykøbing Mors •

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors. ~Ul!l&.~x

IIl.D.~~~i~UJOOJIUk·i:& .. ~)dilUDtX~X

Der foretages:
Sag nr. f 39/1986 Sag vedr. dispensation fra overfrednings-

nævnets kendelse af 16. juni 1975 om fred-
ning af Legind Bjerge - Højris området, for-- - --------- ---- --- ------ - - --.,.. ------ --.
Else Priess, østergade 60, til tilbygning
på matr. nr. 2 c m.fl. Legind By, Lødderup

Der fremlagdes: ~~
l. Skrivelse af 5. maj 1986 fra Otto Priess, Nykøbing Mors med bilag.
formanden bemærkede, at han har besigtiget ejendommen.
Sagen drøftedes telefonisk med det amtsrådsvalgte medlem, Viggo

Poulsen, Thisted og det kommunevalgte medlem, A.P. Hermansen, ø. Jølby.
fredningsnævnet meddelte herefter i medfør af naturfredningslovens.

§ 34, dispensation fra fredningen af Legind Bjerge - Højris området.



: M}'.,/
'/
iJ-, Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra

~\ dato.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for

Overfredningsl'EYnet, Allaliegade 7, 1256 København K. af bl.a. den, der har
begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

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

En tilladelse kan ikke udnyttes før
iværksat, kan tilladel~en 'ikke udnyttes,
overfredningsnævnet.

Sagen sluttet.
Mødet tevet.
Knud S. Lund •

• Udskriftens rigtighed bekræftes.
fredningsnævnet for Viborg amts
nord1i~~tdS' den 28. maj 1986

e
e

udløbet af klagefristen. Er klage
medmindre den opretholdes af



Rfu. NR.
() !::>'t d O • O O O

Modtaget I
Skov- og NBturstyrelsen

2 5 AUG. 1989Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amts nordlige fredningskreds.

Den 17. august 1989 holdt fredningsnævnet for Viborg amts nordlige
fredningskreds møde i Sallingsund.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors, og
medlemmerne, amtsrådsvalgt medlem Viggo Poulsen, Thisted, ogII kommunalvalgt medlem A. P. Hermansen, ø. Jølby.

Der foretoges:

Sag nr. F 74/89

Henvendelse fra S.I.O., Morsø afdeling, vedrørende etablering af
lejrplads på matr. nr. 24 a, 24 Ic Ørding by, Ørding.
Naturfredningslovens § 34 og § 46.

Der fremlagdes:• 1. Skrivelse af 27.7.1989 fra S.I.D., Morsø Afdeling med
kortbilag.

Fredningsnævnet tilkendegav herefter, at det ikke vil kunne til-
lade faste installationer med bygningsmæssig karakter indenfor de
områder, der er undergivet Legind Bjerge-Højris fredningen og na-
turfredningslovens § 46, stk. 1, hvilket drejer sig om den nordli-
ge del af matr. nr. 24 k og den vestlige del af begge matr. nre.

Selve spørgsmålet om etablering af en fast lejrplads på ejendommen
er først og fremmest et zonespørgsmål, hvorfor nævnet indtil videre

'iljøminiStE'Tit'lt
Skov- og Naturstyrelsen /'
J.nr. SN \ 2.. \ \ (l~-m '2.- .)Hf.
Akt. nr. )



ikke skal udtale sig yderligere.

Sagen sluttet.

LJdskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amts

• nordlige fredningskreds, den 24. AUG.198 g

c?

I
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B;ccv, O~j \ie.Lurst~/ j'~~1:42!:
t'~ (' ~.f"'- te' n r)

~t~u~\;c~"'vUdskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amts nordlige fredningskreds.

Den 2. oktober 1989 holdt fredningsnævnet for Viborg amts nordlige
fredningskreds møde på dommerkontoret i Nykøbing Mors.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors.

Der foretoges:

Sag nr. F 99/89

Ansøgning fra F.D.F./F.P.F., Nykøbing Mors om tilladelse til
ombygning på matr. nr. 6 o, ljørslev by, ljørslev.
Naturfredningslovens § 34 og § 46.

Der fremlagdes:

e
e
e

1. Ansøgning af 30. august 1989 fra F.D.F./F.P.F. Nykøbing Mors
med bilag.

2. Skrivelse af 16. september 1989 fra samme.

Efter drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Viggo Poulsen, Thi-
sted, og det kommunalvalgte medlem Anders P. Hermansen, øster Jøl-
by, meddelte fredningsnævnet enstemmigt dispensation fra natur-
fredningslovens § 46,og i henhold til samme lovs § 34 fra Legind
Bjerge fredningen til ombygning af ydervæg i spisesal og køkken i
overensstemmelse med ansøgningen.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år



e
e
e

fra dato.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
Overfredningsnævnet, Sekretariatet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm,
af bl.a. den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og for-
skellige myndigheder.

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

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af overfredningsnævnet.

Sagen sluttet.

Mødet hævet.

Udsf<riftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige fredningskreds, denG5. OKT. 198 g(fr
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OVERFR EDN INGSNÆVN ET REG. NR.
o /;)'f o ø. o o o

Slotsmarken 15 JFIbop
2970 Hørsholm
Telefon 45 76 57 18

Mogens Harring
Frejasvej 9
8600 Silkeborg

Den 4. oktober 1989
J.nr. 2109/70-2/88

, . l'

Den 18. september 1986 stadfæstede Overfredningsnævnet en afgørelse,truffet
af Fredningsnævnet for Viborg Amts Nordlige Fredningskreds, om retablering
af den tidligere tilstand på Deres ejendom, matr.nr. l h Højriis Hovedgaard,
som er omfattet af Overfredningsnævnskendelse af 16. juni 1975 om fredning
af Legind Bjerge - Højriis området og af naturfredningslovens § 46 (strand-
beskyttelseslinien). Ved afgørelsen blev det bestemt, at der efter retnings-
linier aftalt med Viborg Amt skulle ske en tilbageføring af tilstanden på
Deres ejendom ved bl.a. fjernelse af hegn, andehuse, fodersted, olietønde og
jagtskjul samt retablering af terrænet. Overfredningsnævnets afgørelse blev
truffet efter at Deres advokat adskillige gange uden resultat var blevet op-
fordret til at fremkomme med en bebudet begrundelse for sin anke til Over-
fredningsnævnet.

I et brev af 30. november 1988 har De oplyst, at advokaten først nu har gjort
Dem bekendt med Overfredningsnævnets afgørelse. De har endvidere oplyst, at
advokaten i august 1985 modtog en indgående redegørelse fra Dem, hvori De
bl.a. erklærede Dem indforstået med på nogle punkter at efterkomme Frednings-
nævnets påbud. Disse oplysninger blev imidlertid ikke videregivet til Over-
fredningsnævnet, hvilket Deres advokat har beklaget. De har derfor anmodet
Overfredningsnævnet om at optage sagen til ny behandling på grundlag af de
oplysninger, som fremgår af Deres samtidig fremsendte redegørelse af 1985
med senere tilføjelser.

Overfredningsnævnet har anmodet Viborg Amt om at fremkomme med en udtalelse
og Amtet har efter en ny besigtigelse, hvori De deltog, oplyst at jagtskjulet
nu er blevet fjernet, at De har erklæret Dem indforstået med at fjerne ande-

e
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huse, fodersted og olietønde, at foretage en vis regulering af terrænet på
den oprettede ø samt at save stolperne ved hegnet ned og at sætte låger i.

Imidlertid anser Amtet den tilbudte terrænregulering for utilstrækkelig til
at øen vil falde naturligt ind i området, hvilket vil kræve, at øens højde
reduceres til ca. 10-15 cm over højeste forårsvandstand. Hertil De har an-
ført, at materialet sætter sig og den ønskede højde formentlig vil opnås af
sig selv inden for et par år. Vedrørende hegnet har Amtet udtalt, at en bi-
beholdelse må anses for uforenelig med de hensyn, som fredningen varetager,
selvom der i hegnet indsættes ulåste låger.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Med de foreliggende oplysninger om retableringsforanstaltninger, som alle-
rede er foretaget eller vil blive foretaget, ændres Overfredningsnævnets af-
gørelse af 18. september 1986 til en dispensation på vilkår:
at de af Dem tilbudte retableringsforanstaltninger samt en fuldstændig fjer-
nelse af hegnet er foretaget senest den l. januar 1990 samt at højden af den
etablerede ø senest den 1. oktober 1992 nedbringes til højst 15 cm over høje-
ste forårsvandstand, hvis højden ikke pr. nævnte dato af sig selv er reduceret
hertil.

I sagens behandling har deltaget samtlige II medlemmer af Overfredningsnæv-
net. Afgørelsen er enstemmig.

Med venlig hilsen

~f;i'J: :~:e!''J
eksp. sekr.
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amts nordlige fredningskreds.

Den 26. marts 1990 holdt fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fred-
ningskreds møde på nedennævnte ejendom .

•Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors, og medlemmerne,
amtsrådsvalgt medlem Erik Saugbjerg, Skive, og kommunalvalgt medlem Hedvig

IINørgaard, Redsted.

Der foretoges:

Sag nr. F 144/88

Sag fra Morsø kommune vedr. udtalelse i anledning af ansøgning vedr. 48
ferielejligheder m.v. samt havnefaciliteter ved Sallingsund.

Der fremlagdes:

~1. Skrivelse af 13. oktober 1988 fra Morsø kommune, udvalget for teknik og
milj ø .

• 2. Skrivelse af 9. februar 1989 fra Verner Nielsen med bilag.

3. Skrivelse af 15. oktober 1989 fra Danmarks Naturfredningsforening med
bilag.

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Mors, mødte Carl
Nørgaard.

For Viborg amtsråd, Naturforvaltningskontoret, mødte Ebbe Vang Pedersen.

e Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN!}1Ij;8-o0d!2'
Akt. nr0.



For Horsø kommune, teknisk forvaltning, mødte bygningsinspektør Søren H.
lersen.

lodsejeren, Verner Nielsen, var mødt.

Der foretoges besigtigelse.

Sagen blev drøftet, og to af fredningsnævnets medlemmer udtalte, at de ikke
er sindet at give disp." til det ansøgte projekt i.h.t. naturfredningslovens
§ 34. En opførelse af ferieboliger m.v. på det pågældende sted vil ændre er-

. hvervet fra campingplads til noget andet, hvilket vil være i strid med fred-

.. ningsbestemmelserne i Overfredningsnævnets kendelse af 16. juni 1975 om fred
ning af legind-Bjerge-Højris området, ligesom en etablering af havnefacilite

'

ter ved Sallingsund på afgørende mAde vil være i strid med fredningsbestem-
melserne.

Et medlem udtalte, at med et endeligt projekt udarbejdet med stærk hensynta-
gen til naturen, vil det være forsvarligt at give disp. i.h.t. naturfred-
ningslovens § 34.

Da nævnet ikke enstemmigt kan tiltræde bebyggelse af campingpladsen som an-
søgt, meddeles der allerede på nærværende forberedende stadium afslag på an-
søgningen om bebyggelse.

,Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for Overfrednings-
nævnet, Sekretariatet, Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm, af .bl.a. den, der har
begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder .

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

Sagen sluttet.

Mødet hævet.

/ Knud S. Lund. Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige fredningskreds, den 04. APR. i9 9 O
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amts nordlige fredningskreds.

Ansøgning om disp. til restaurering, samt etablering af nedsivningsanlæg
ved 3 ejendomme på matr. nr. 1 a, m.fl. Højriis Hovedgård.
Naturfredningslovene § 53, stk. 1, § 47, samt § 34 .

.. _"'..J ...... -""-" ............• 41~ I

Den 26. ~S1990 holdt fredningsnævnet for Viborg amts nordlige
fredningskreds møde på Sallingsund Campingplads.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors, og medlemmerne,
amtsrådsvalgt medlem Erik Saugbjerg, Skive, og kommunalvalgt medlem Hedvig
Nørgaard, Redsted.•
Der foretoges:

Sag nr. F 5/90

~ Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 16. januar 1990 fra Morsø kommune, teknisk forvaltning,e med bilag.

2. Påtegningsskrivelse af 1. marts 1990 fra Kulturhistorisk Kontor i
Jylland, Abyhøj.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for Mors, mødte Carl
Nørgaard.

For Viborg amtsråd, Naturforvaltningskontoret, mødte Ebbe Vang Pedersen.

aljøministeriet
'Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN \:i \, \ \ ~ - Cl C:::> C:::> I BUr
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For Morsø kommune, teknisk forvaltning, mødte bygningsinspektør Søren H.
Larsen.

Formanden bemærkede, at det af bilag 2 fremgår, at ingen af de projekte-
rede anlæg vil komme nærmere fredede fortidsminder end 100 m, hvorfor der
ikke kræves dispensation fra naturfredningslovens § 53.

Sagen drøftedes, og det konstateredes, at der ved den ansøgte restaurering
og etablering af nedsivningsanlæg ikke vil ske en reel ændring i landskabet.

4tHerefter meddelte fredningsnævnet enstemmigt dispensation i.h.t. naturfred-
ningslovens § 34 fra Overfredningsnævnets kendelse af 16. juni 1975 om

'

fredning af Legind-Bjerge-Højris området på Mors og naturfredningslovens
§ 47 til det ansøgte.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dato.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for Overfred-
ningsnævnet, Sekretariatet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af bl.a. den,
der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

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

IEn tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage i-
værksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af 0-
verfredningsnævnet.

4t Sagen sluttet.

Mødet hævet.

Ud31(riHcnsrigtighed bekræftos.
Fredningsnævnet for Viborg amts

3 O pr r 1g C g
nordlige fredningskreds, den . I': ,l, I U
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amts nordlige fredningskreds.

Den 19. december 1991 holdt fredningsnævnet for Viborg amts nord-
lige fredningskreds møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors, og
medlemmerne, amtsrådsvalgt medlem Erik Saugbjerg, Skive, og det
kommunalvalgte medlem Hedvig Nørgaard, Redsted.

Der foretages:

Sag nr. F 105/91

Ansøgning om tilladelse til forlængelse af eksisterende bygning
med 2,5 m på ejendommen matr. nr. 6 o Ljørslev by, Ljørslev i
henhold til naturfredningslovens § 34 og § 46 (O.F.N.K. af 16.
juni 1975 om fredning af Legind Bjerge - Højris området).

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 18. november 1991 fra F.D.F./F.P.F. Nykøbing
Mors, med bilag.

2. Skrivelse af 12. december 1991 fra Danmarks Naturfrednings-
forening, lokalkomiteen for Mors.

For Viborg amtsråd, Naturforvaltningskontoret, mødte
Vang-Pedersen.

Ebbe

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Mors,

~. 5lJ'. l~ \\)\3, -CO\tl
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mødte Aage Nielsen.

Der foretoges besigtigelse.

Sagen drøftedes, hvorefter nævnet enstemmigt meddelte tilladelse
i henhold til naturfredningslovens § 34 og § 46 til den ansøgte
tilbygning.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år
fra dato.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34, stk. 2 indbringes
for Overfredningsnævnet, Sekretariatet, Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm, af bl.a. den, der har begæret fredningsnævnets afgørel-
se, og forskellige myndigheder.

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

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af overfredningsnævnet.

Sagen sluttet.

Mødet hævet.

Knud S. Lund.
1
"

no;-dlige fradnings:mx:Js, cien 2 JAN. 1992
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amts nordlige fredningskreds.

Den 5. februar 1992 holdt fredningsnævnet for Viborg amts nordlige
fredningskreds møde på dommerkontoret i Nykøbing Mors.

tt Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors.

tttt Der foretages:

Sag nr. F 4/92

Ansøgning om dispensation fra naturfredningslovens § 46, § 47 og
§ 34 (O.F.N.K. af 16. juni 1975 om fredning af Legind Bjerge-Høj-
ris området) til ombygning af eksisterende centerbygning på
Salling sund Camping, matr. nr. 1 m Sallingsund Færgegård,
Lødderup.

Der fremlagdes:

I 1. Skrivelse af 9. januar 1992 fra Arne Birk Nielsen, arkitekt
OPA, Svendborg, med bilag.

2. Skrivelse af
fredningsforening.

27. januar 1992 fra Danmarks Natur-

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Erik
Saugbjerg, Skive, og det kommunalvalgte medlem Hedvig Nørgaard,
Redsted, meddelte fredningsnævnet enstemmigt tilladelse i henhold
til naturfredningslovens § 34 til ombygning af centerbygning på
Salling sund Camping som ansøgt.

ttriSIV 1!2 J / /J J - eJ o / ~
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Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år
fra dato.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34, stk. 2 indbringes
for Overfredningsnævnet, Sekretariatet, Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm, af bl.a. den, der har begæret fredningsnævnets afgørel-
se, og forskellige myndigheder.

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

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af overfredningsnævnet.

Sagen sluttet.

Mødet hævet.

f Knud S. lund.

flt~~
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amts nordlige fredningskreds.

Den 20. februar 1992 holdt fredningsnævnet for Viborg amts nordlige
fredningskreds møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors, og
medlemmerne, amtsrådsvalgt medlem Erik Saugbjerg, Skive, og det
kommunalvalgte medlem, suppleanten A.P. Hermansen, ø. Jølby.

Der foretoges:
,ee Sag nr. F 119/91

Ansøgning
fredning
ende af

om dispensation fra O.F.N.K. af 16. juni 1975 om
af legind Bjerge-Højris til tilplantning af 4 ha bestå-

halvt løvtræ og halvt nåletræ på matr. nr. 25 b Fredsø.
§ 34 og § 53.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 12. december 1992 fra Hedeselskabet, Videbæk, med
bilag .

• 2. Skrivelse af 6. februar 1992 fra Skov- og Naturstyrelsen,
Kulturhistorisk kontor i Jylland, med bilag.

For Viborg Amtskommune, Naturforvaltningskontoret,
Vang-Pedersen.

mødte Ebbe

For Skov- og Naturstyrelsen, Kulturhistorisk kontor I Jylland,
mødte Preben Møller.

Lodsejeren, Plantningsselskabet Legindbjerge, var mødt ved
skovrider Ib Smith, Hedeselskabet.

I • • , • .L • • • ~ ! ..: !.), ~
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tt Der foretoges besigtigelse.

,
f,,

Preben Møller udtalte, at styrelsen af hensyn til indsigten fra
vejen til gravhøjen indstiller, at der nægtes dispensation til
det sydligste bælte, der påtænkes tilplantet med eg.

Ib Smith oplyste, at plantningen i syd med eg ingen skovmæssig
betydning har.

"
"

,e
Sagen drøftedes, hvorefter fredningsnævnet enstemmigt meddelte
tilladelse i henhold til naturfredningslovens § 34 og § 53, stk.
1 til den ønskede tilplantning i nord, hvorimod der efter det af
Skov- og Naturstyrelsen anførte nægtes dispensation til den
ansøgte tilplantning med eg i syd.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år
fra dato.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34, stk. 2 indbringes
for Overfredningsnævnet, Sekretariatet, Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm, af bl.a. den, der har begæret fredningsnævnets afgørel-
se, og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede .• En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-

4t retholdes af overfredningsnævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

Knud S. Lund.



OVERFREDNINGSNÆVN ET Slots marken 15
2970 Hørsholm
Telefon 45 76 57 18 AH

Henrik Grandjean-Thomsen
Lillerisvej 33
KArup
7900 Nykøbing Mors

J.nr. 151-26

Fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds har den 7. maj 1992
i medfør af naturfredningslovens § 34, stk. l enstemmigt meddelt Dem afslag
til at tilplante den vestlige lod af matr. nr. 5 a Kårup by, Lødderup med
juletræer.

De har påklaget fredningsnævnets afgørelse tilOverfredningsnævnet for
såvidt angår afslaget på beplantning af den ovenfor nævnte ejendom.

I Deres klage fremfører De, at den omtalte tre ha store mark på de to af
siderne er omkranset med læhegn, samt at De agter tilplante endnu en side
med et trerækket læhegn. Således vil tilplantningen med juletræer ikke
blive synlig fra omgivelserne.

Ovenstående ejendom er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16.
juni 1975 om fredning af Legind Bjerge og Højris.

I de generelle bestemmelser i fredningskendelsens § 2 anføres at:

-Arealer, der i øjeblikket er under kultur, skal kunne dyrkes som hidtil.
Udyrkede arealer må ikke opdyrkes og ikke gøres til genstand for kemikalie-
behandling eller lignende indgreb, hvorved den vilde plantevækst eller det
vilde dyreliv kan lide skade.

CL-o!SJVI.2 103 -0019
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Ubeplantede arealer må, bortset fra plantning af læhegn, ikke beplantes
uden fredningsnævnets tilladelse. Selvsåning på ellers træfrie arealer bør
fjernes og må, dersom ejeren ikke ønsker at gøre det selv, kunne fjernes
ved fredningsmyndighedernes foranstaltning".

Overfredningsnævnet skal udtale:

Et af fredningens formål er at sikre udsigten til de broncealderhøje, som
findes i området. Fredningskendelsen forbyder derfor beplantning alene med
undtagelse af læhegn. Denne undtagelse skyldes et ønske om ikke at reducere
jordens dyrkningsværdi. Undtagelsen kan imidlertid ikke begrunde en
tilladelse til anden form for beplantning på et areal, der af hensyn til
den frie beliggenhed af oldtidshøjene ikke bør tilplantes.

Fredningsnævnets afgørelse af 7. maj, der er truffet efter besigtigelse
stadfæstes.

Samtlige 11 medlemmer af Overfredningsnævnets har deltaget i behandling af
sagen. Afgørelsen er enstemmig.

På Overfredningsnævnets vegne
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt.

Den 26. oktober 1993 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på
nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og medlemmer-
ne, amtsrådsvalgt medlem Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og det kommu-
nalvalgte medlem Hedvig Nørgaard, Redsted.

a Der foretoges :.1
Sag nr. VaF 24/93

Ansøgning om
vildtplanter
16. juni 1975

tilladelse til tilplantning af en bakkeskråning
(ca. 1200 m2). Området er omfattet af O.F.N.K.
om fredning af Legind Bjerge-Højris området.

med
af

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 29. september 1993 fra lodsejeren Anders Bis-
gaard, med bilag.

For Viborg amt, Naturforvaltningskontoret, mødte Ebbe Vang-Peder-
sen og Annemette Andersen.

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Mors, mød-
te Carl Nørgaard.

Lodsejeren var mødt ved ægtefællen Johanne Bisgaard.

Der foretoges besigtigelse.

Det konstateredes, at området, der ønskes tilplantet, ligger ca .

•Miljøministeriet
Skov- og Naturstyre1sen
J.nr.SN lA" / L ~- CO \ ~
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90 m fra en gravhøj, hvorfor tilladelse til tilplantningen også
skal søges hos Viborg amtsråd.

Ebbe Vang-Pedersen udtalte, at en tilplantning med buskagtige
planter ikke vil genere udsigten ned ad slugten og udsigten fra
vejen.

Carl Nørgaard udtalte, at lokalkomiteen kan tilslutte sig de o-
vervejelser Ebbe Vang-Pedersen har redegjort for vedrørende til-
plantning.

Formanden foreslog, at eg og avnbøg udgår af lodsejerens foreslå-
ede plantevalg.

,tt Johanne Bisgaard var indforstået hermed.

Sagen drøftedes.

Fredningsnævnet meddelte enstemmigt tilladelse i henhold til na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til en beplantning med busk-
agtige planter på det ansøgte sted på betingelse af, at beplant-
ningen sker efter forhandling med Viborg amt, Naturforvalt-
ningskontoret.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år ef-
ter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på
hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 ind-
bringes for Naturklagenævnet af blandt andet den, der har
begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Ny-
gade 6, 7900 Nykøbing Mors, der sørger for videresendeIse af kla-
gen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
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Modtaget I

S4<ov-og Naturstyrelsen

3 O JUNI 1994
Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet

for Viborg amt.

Den 24. juni 1994 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på
nedennævnte ejendom.

•
Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og
lemmerne, amtsrådsvalgt medlem Aage Koch-Jensen, Tindbæk,
kommunal valgte medlem fra Morsø kommune, Jens Peter
Flade .

med-
og det
Zacho,

Der foretoges:

Sag nr. VaF 12/94

Ansøgning om tilladelse til etablering af sø på matr. nr. Sd Kå-
rup by, Lødderup, omfattet af fredningen af legind Bjerge-Højris.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 6. maj 1994 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, Na-
turforvaltningskontoret, med bilag.

For Viborg amt, Naturforvaltningskontoret, mødte Per Rasmussen.

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for
mødte Carl Nørgaard.

Mors,

Lodsejeren Bent Sørensen var mødt.

Af fredningsbestemmelsernes § 1 og § 2 fremgår bl.a. at arealer
skal bevares i deres nuværende tilstand, og der må som følge her-
af ikke uden fredningsnævnets tilladelse foretages afgravninger,
opfyldninger og planeringer, og at ubeplantede arealer må, bort-

.jøministeriet
~ov- og Naturstyrelsen
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• set fra plantning af læhegn, ikke beplantes uden
ningsnævnets tilladelse.

fred-

Der foretoges besigtigelse.

Lodsejeren oplyste, at stedet, hvor søen ønskes anlagt, har
blankt vand om efteråret. Søen anlægges ved udgravning til
blankt vand og opførelse af en dige. Der går idag d~æn fra egen
ejendom og en nabos ejendom. Drænet vil blive ført uden om søen.
Beplantning ønskes nord og vest for søen.

Per Rasmussen oplyste, at der har stået vand indtil fornylig.
Stedet står nok under vand i vinterhalvåret. Der bør ikke ske be-
plantning syd og øst for søen.

Carl Nørgaard udtalte, at foreningen ingen indvendinger har mod
anlæggelse af søen, dog må diget ikke fremstå markant i landska-
bet, men skal flade ud.

Sagen drøftedes.

Fredningsnævnet meddelte enstemmigt tilladelse i.h.t. naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. l, til anlæggelse af den ansøgte sø
og til en beplantning med buskagtige planter, der ikke bliver hø-
jere end 1,5 - 2 m, nord og vest for søen på betingelse af, at
udformningen af søen og diget og beplantningen sker efter aftale
med Viborg amt, Naturforvaltningskontoret.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år ef-
ter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på
hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbrin-
ges for Naturklagenævnet af blandt andet den, der har begæret
fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Ny-



gade 6, 7900 Nykøbing Mors, der sørger for videresendeIse af kla-
gen til Naturklagenævnet.

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

En tilladelse må ikke udnytte,s før udløbet af klagefristen . Er
klage iværksat, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af Naturklagenævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

I Knud S. Lund,
formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

2 9 JUNI 1994
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REG. NR. 5lfOO. co
Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet

for Viborg amt.

Den 25. august 1994 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på
Hotel Gammel Skivehus, Skive.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og det amts-
rådsvalgte medlem Aage Koch-Jensen, Tindbæk.

Der foretages:

Sag nr. VaF 16/94

Ansøgning om tilladelse til opsætning af en
formerstation i skellet mellem rastepladsen og
på Legindvej. omfattet af O.F.N.K. af 16. juni
af leg ind Bjerge-Højris området.

200 KVA trans-
skovriderboligen

1975 om fredning

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 25. juli 1994 fra Morsø Elforsyning, med bilag.

Af fredningsbestemmelserne i fredningen fremgår blandt andet, at
opstilling af skure, boder, master, transformatorer eller anden
skæmmende indretninger ikke må finde sted. Fredningen er ikke til
hinder for, at der med fredningsnævnets godkendelse udføres de
for almenhedens rekreative udnyttelse nødvendige anlæg samt
etableres skiltning.

Sagen drøftedes efterfølgende med det kommunalvalgte medlem Jens
Peter Zacho, Flade.

Fredningsnævnet meddelte enstemmigt tilladelse i henhold til na-
turbeskyttelseslavens § 50, stk. 1, til opsætning af transformer-

_\iøministeriet
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tt stationen som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år ef-
ter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på
hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbrin-
ges for Naturklagenævnet af blandt andet den, der har begæret
fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Ny-
gade 6, 7900 Nykøbing Mors, der sørger for videresendeIse af kla-
gen til Naturklagenævnet.

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

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

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

,e !KnUd S. Lund,
formand.

tf/~
~

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

3 1 AUG.1994
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt.

Den 2. december 1994 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde i
Hillerslev.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og det amts-
rådsvalgte medlem Aage Koch-Jensen, Tindbæk.

Der foretages:• Sag nr. VaF 31/94

Ansøgning om tilladelse til opstilling af læskur på ejendommen
matr. nr. 1d m.fl., legind by, lødderup omfattet af O.F.N.K. af
16. juni 1975 om fredning af legind Bjerge-Højris på Mors.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 25. november 1994 fra Viborg amt, Naturforvalt-
ningskontoret, med bilag.

Af fredningsbestemmelserne fremgår bl.a., at opstilling af sku-
re, boder, master, transformatorstationer eller andre skæmmende
indretninger ikke må finde sted.

Sagen drøftedes og har efterfølgende været drøftet med det
kommunalvalgte medlem Jens Peter Zacho, Flade.

Fredningsnævnet meddelte enstemmigt tilladelse i henhold til na-
turbeskyttelseslavens § 50, stk. 1, til den ansøgte opstilling
af læskuret.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år ef-

Aljøministeriet
Skov- og Naturstyre1sen
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~ ter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på
hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbrin-
ges for Naturklagenævnet af blandt andet den, der har begæret
fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Ny-
gade 6, 7900 Nykøbing Mors, der sørger for videresendeIse af kla-
gen til Naturklagenævnet.

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

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

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

jKnud S. Lund,a formand.

9tkll/-
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Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Vibmg amt, den

"" 8 DEC. 1994

c;//!fuaL
\_j



05400.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05400.00

Dispensationer i perioden: 21-06-1995 - 26-07-1997



Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

A,/.,, Udskrift
af REG. NR. 5400 .eJa

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt.

Den 21. juni 1995 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på
nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og det amts-
rådsvalgte medlem Aage Koch-Jensen, Tindbæk.

Der foretages:

• Sag nr. VaF 20/95

Ansøgning om tilladelse til opførelse af ridehal, staldbygning,
nyt stuehus og anlæggelse af jordvold på ejendommen matr. nr.
2 c, 2 e, 2 i og 3 e legind by, Lødderup, omfattet af O.F.N.K.
af 16. juni 1975 vedrørende fredning af legind Bjerge-Højris om-
rådet.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 1. juni 1995 fra Viborg amt, Naturforvaltnings-
kontoret, med bilag .• 2. Skrivelse af 9. juni 1995 fra Danmarks Naturfredningsforening,
lokalkomiteen for Mors.

For Viborg amt, Naturforvaltningskontoret, mødte Per Egge Rasmus-
sen.

For Morsø kommune, teknisk forvaltning, mødte Per Larsen.

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Mors, mød-
te Ib Knudsen og Carl Nørgaard.



Ansøgerne var mødt ved Jens Jørgen Sørensen.

Af fredningsbestemmelserne fremgår vedrørende denne ejendom
blandt andet, at fredningen ikke er til hinder for enhver form
for landbrugsbyggeri, således heller ikke for opførelse af en fo-
dermesterbolig, samt at bygninger til brug for den ved ejen-
dommen drevne rideskole, uanset fredningen må opføres på
ejendommen, og at fredningen ikke er til hinder for opførelse af
en ny bygning til beboelse i stedet for den eksisterende, dog
skal nævnet søges om godkendelse af et sådant byggeri.

Der foretoges besigtigelse .• Ib Knudsen udtalte, at foreningen er imod den ønskede
af stuehuset. Den finder, at beboelsen skal så langt
driftsbygningerne som muligt. Endvidere er foreningen
læggeIse af jordvoldene.

placering
over til
imod an-

Jens Jørgen Sørensen oplyste, at baggrunden for at placere stue-
huset så langt fra driftsbygningerne er, at det er meningen at
driftsbygningerne fortsat skal lejes ud, og så er det bedst at
beboelsen placeres uden for det lejede. Den nærmere udformning
af stuehuset er endnu ikke helt fastlagt.

Sagen drøftedes og har efterfølgende været drøftet med det kom-
munalvalgte medlem Jens Peter Zacho, Flade.

Fredningsnævnet meddelte herefter enstemmigt tilladelse efter
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til opførelse af ridehal,
staldbygning og placeringen af stuehus som ansøgt.

Tegningerne af stuehusets nærmere udformning skal fremsendes til
nævnet til godkendelse.

Nævnet er derimod enige om at nægte tilladelse til anlæggelse af
jordvoldene, da en sådan opfyldning vil virke skæmmende.



Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år ef-
ter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på
hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbrin-
ges for Naturklagenævnet af blandt andet den, der har begæret
fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Ny-
gade 6, 7900 Nykøbing Mors, der sørger for videresendeIse af kla-
gen til Naturklagenævnet.

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

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

Mødet hævet.

Knud S. Lund,
formand.

2 9 JUi'.JI1995c?~1~~?-{.---
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x
Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet

for Viborg amt.

Den 21. juni 1995 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på
nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og det
amtsrådsvalgte medlem Aage Koch-Jensen, Tindbæk.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 13/95

Ansøgning om tilladelse til etablering af sø og oprensning af ek-
sisterende sø på matr. nr. 4 a Kårup by, Lødderup, omfattet af
O.F.N.K. af 16. juni 1975 vedrørende fredning af Legind Bjer-
ge-Højris området.

Der fremlagdes:

•
1. Skrivelse af 9. maj 1995 fra Viborg amt, Naturforvaltningskon-
toret, med bilag .

2. Skrivelse af 31. maj 1995 fra Danmarks Naturfredningsforening.

3. Skrivelse af 8. juni 1995 fra Danmarks Naturfredningsforening,
lokalkomiteen for Mors.

For Viborg amt, Naturforvaltningskontoret, mødte Per Egge Rasmus-
sen.

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Mors, mød-
te Ib Knudsen og Carl Nørgaard.

Ai] jmninisteriet
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Ejeren Anders Chr. Bisgaard var mødt.

Der foretages besigtigelse.

Ejeren oplyste, at han ønsker den eksisterende sø, der er ca.
1225 m2, oprenset og udvidet med ca. 1000 m2. Det skal være til
gavn for blandt andet ænder. Derudover ønsker han etableret en
ca. 100 m2 stor sø ca. 100 m sydøst for sin bolig.

Ib Knudsen udtalte, at foreningen er imod en udvidelse af søen,
da udvidelsen ønskes i et vældområde. Derimod har foreningen ikke
noget imod at søen oprenses. Foreningen er imod etableringen af
den ny sø på ca. 100 m2, da der ikke ses at være grund hertil.

Ejeren oplyste, at stedet hvor den ny sø ønskes placeret er vand-
lidende. Han ved ikke, hvor vandet kommer fra. Han kan ikke
udelukke, at der er afløb dertil fra landbrugsejendommens bygnin-
ger.

Per Egge Rasmussen
kræver tilladelse
Han er usikker på

oplyste, at oprensningen af søen og udvidelsen
fra amtet efter naturbeskyttelseslavens § 3.

om tilladelsen vil blive givet.

Sagen drøftedes •

• Fredningsnævnet besluttede at afvente amtets eventuelle tilla-
delse efter naturbeskyttelseslavens § 3.

Nævnet besluttede endvidere at udskyde behandlingen vedrørende
etableringen af den ny sø, til efter det bliver oplyst, hvor
vandet til området kommer fra.

Mødet hævet.

Knud S. Lund,
formand.
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

2 9 JUNI 1995
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" REG. NR. 54C)O .Q) ø
Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet

for Viborg amt.

Den 12. juli 1995 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på
dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretages:• Sag nr. VaF 13/95

Ansøgning om tilladelse til etablering af sø og oprensning af ek-
sisterende sø på matr. nr. 4 a Kårup by, Lødderup, omfattet af
O.F.N.K. af 16. juni 1975 vedrørende fredning af Legind Bjer-
ge-Højris området.

Der fremlagdes:

4. Skrivelse af 26. juni 1995 fra Viborg amt, Naturforvaltnings-
kontoret.

Det fremgår af bilag 4, at amtet har meddelt tilladelse i hen-
hold til naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af søen.

Sagen har telefonisk været drøftet med det amtsrådsvalgte medlem
Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og det kommunalvalgte medlem Jens Pe-
ter Zacho, Flade.

Efter at det er konstateret, at der er givet tilladelse efter na-
turbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af søen meddeler fred-
ningsnævnet enstemmigt en tilsvarende tilladelse i henhold til
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

\1iljoministeriet
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år ef-
ter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på
hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslavens kapitel 12 indbrin-
ges for Naturklagenævnet af blandt andet den, der har begæret
fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Ny-
gade 6, 7900 Nykøbing Mors, der sørger for videresendeIse af kla-
gen til Naturklagenævnet.

tt Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

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

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

tt
Knud S. Lund,
formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

1 9 JULI 1995
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt.

Den 24. november 1995 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde
på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og medlem-
merne, amtsrådsvalgte medlem Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og det
kommunalvalgte medlem Jens Peter Zacho, Flade.

.. Der foretoges:

Sag nr. VaF 38/95

Ansøgning om vejforlægning ved Højris slot omfattet af O.F.N.K.
af 16. juni 1975 vedrørende fredning af Legind Bjerge-Højris
området.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 5. oktober 1995 fra Ib Smith, Højris, med bilag.

2. Skrivelse af 25. oktober 1995 fra Danmarks Naturfrednings-tt forening.

For Viborg amt, Naturforvaltningskontoret, mødte Ebbe Vang-Pe-
dersen.

For Morsø kommune, teknisk forvaltning, mødte arkitekt Wilhelm
Krahn.

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Mors, mød-
te Ib Knudsen og Carl Nørgaard.

J I,. \'1-\\ Il~ -oOl9
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• Lodsejeren var mødt ved Ib Smith.

Der foretoges besigtigelse.

Ib Smith oplyste, at vejen vil blive 6-7 m bred og stort set for-
løbe ad en eksisterende skovvej. Det er meget få træer, der skal
fældes. Ved vejforlægningen øst for Højris skal der anlægges par-
keringsplads. Terrænreguleringen i forbindelse med parkerings-
pladsen er minimale. Syd for Højris skal der foretages en del
terrænregulering. Den eksisterende vej gennem gårdspladsen skal
nedlægges som offentlig vej og vil blive ændret til grusvej. Der
skal udarbejdes en lokalplan for området.

.. Ebbe Vang-Pedersen oplyste, at amtet skal godkende nye offentlige
veje.

Ib Knudsen og Carl Nørgaard udtalte, at foreningen ingen indven-
dinger har til den ansøgte vejforlægning.

Sagen drøftedes.

Fredningsnævnet vedtog herefter enstemmigt at godkende vejfor-
lægningen i overensstemmelse med det skitserede.

Lokalplanforslaget med det endelige projekt skal fremsendes til
nævnet med henblik på eventuelle bemærkninger.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år ef-
ter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på
hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslavens kapitel 12
ges for Naturklagenævnet af blandt andet den, der har
fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

indbrin-
begæret

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Ny-
gade 6, 7900 Nykøbing Mors, der sørger for videresendeIse af kla-



.. gen til Naturklagenævnet.

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

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

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

Knud S. Lund,
formand.
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt.

'::l-'OIJ-
i()dTager I
- 'J~turstyreISel"il

..,)~ "996~ ,. 1

Den 26. juni 1996 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på
dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretages:

• Sag nr. VaF 13/96

Ansøgning om tilladelse til tilbygning af T.V.-stue på ejen-
dommen beliggende matr. nr. 1 m Sallingsund Færgegård, lødderup,
omfattet af O.F.N.K. af 16. juni 1975 om fredning af legind Bjer-
ge-Højris området.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 13. marts 1996 fra Morsø kommune, teknisk for-
valtning, med bilag.

• Sagen har telefonisk været drøftet med det amtsrådsvalgte medlem
Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og det kommunalvalgte medlem Jens Pe-
ter Zacho, Flade.

Fredningsnævnet meddelte herefter enstemmigt tilladelse i henhold
til naturbeskyttelseslavens § 50, stk. 1, til den ansøgte
tilbygning.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år ef-
ter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på
hinanden følgende år.

~ec~e SkGV- og Nal~1sen I
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbrin-
ges for Naturklagenævnet af blandt andet den, der har begæret
fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Ny-
gade 6, 7900 Nykøbing Mors, der sørger for videresendelse af kla-
gen til Naturklagenævnet.

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

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

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

Knud S. Lund,
formand.

'jdskriftens rigtiphed bekræftes.
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 4. april 1997 holdt fredningsnævnet fo!, Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

l\1ødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og det komrnunalvalgte medlem Jens Peter
Zacho, Flade.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 8/97

Ansøgning om vejforlægning ved Højris slot omfattet af O.F.N.K. af 16. juni 1975 vedrørende
fredning af Legind Bjerge-Højris området.

Der fremlagdes:

l Skrivelse af 18. marts 1997 fra Morsø kommune, Teknisk forvaltning, med bilag.

2. Skrivelse af 3. april 1997 fra samme, med bilag (revideret forslag til vejforlægning).

For Morsø kommune. Teknisk forvaltning, mødte stadsingeniør Børge Asferg.

For Viborg amt, Naturforvaltningskontoret, mødte Ebbe Vang-Pedersen.

For Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen for Morsø kommune, mødte Ib Knudsen og
• Carl Nørgaard.

Lodsejeren var mødt ved ægtefællen Ib Smith.

Der foretages besigtigelse.

Formanden bemærkede, at det amtsrådsvalgte medlem Aage Koeh-Jensen, Tindbæk, selv har
foretaget besigtigelse i sagen.

Børge Asferg oplyste, at der ved vejens forlægning er taget hensyn til landskabet, vejens tekniske
opbygning og trafiksikkerheden. Vejens forløb er der stort set enighed med bygherren om. Derimod
er der uenighed om vejens bredde. Af trafiksikkerhedsmæssige grunde skal vejen mindst være 5 m
bred. I forslaget er der derudover afsat 1,5 m rabat på hver side af vejen, således at det samlede
vejudlæg bliver 8 m Vejforlægningen er 350 m lang, og over en strækning på 250 m er der en
højdeforskel på 14 m. Ved så stor en stigning over så kort en strækning er det væsentligt af hensyn til



trafiksikkerheden, at stigningen er jævn, og at vejens sving er i en så blød og ensartet kurve som
muligt. På strækningen må hastigheden højest være 40 kmIt.

Ib Smith udtalte, at han gerne så, at vejen ikke blev så bred, og at den fulgte landskabets konturer
noget mere. Ved markeringspindene 130-140 m syntes han, at vejen burde forlægges nogle meter
længere mod nordvest, således at et stort bøgetræ kunne blive stående.

Carl Nørgaard udtalte, at lokalforeningen finder, at vejen skal anlægges på en sådan måde, at så
p,1ange,som muligt af de store bøgetræer bevares.

1\ " \
u . Lund,

formand.



Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 7 april 1997 holdt fredningsnævnet fo~.Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted. løvrigt var ingen tilsagt eller mødt.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 8/97 - fortsat• Formanden bemærkede, at drøftelserne den 4. april 1997 fortsattes efter, at han havde måttet forlade
mødet grundet andre embedshandlinger. Herunder var alle mødte enedes om et projekt som senest
angivet, dog at vejen i station 110 til 160 rykkes mod vest, idet den omkring station 130-140 er
rykket det maksimale, nemlig ca 2 meter for at undgå træfældning.

Sagen er drøftet telefonisk og nævnet godkender vejføringen og projektet i overensstemmelse med
ovenstående. Vejbanen skal have en bredde på 5 meter og rabatten så vidt muligt 1,5 meter. Såfremt
en mindre rabatbredde enkelte steder af hensyn til terrænændringernes indpasning i naturen findes
nødvendig kan vejmyndighed og lodsejer aftale dette, subsidiært forelægge spørgsmålet for
fredningsnævnet.

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
flt 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 klagefiisten. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes af NaturkJagenævnet.

Sagen sluttet.
1\1ødet hævet.
~ ~

I~~~\
formand.
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 29. juli 1997 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 9/97

• Ansøgning om tilladelse til opførelse af halmlade ved Morsø Rideklub beliggende indenfor
Legind Bjerge fredningen.

Der fremlagdes:

l. Skrivelse af 12. maj 1997 fra Morsø kommune, med bilag.

Formanden bemærkede, at han har foretaget besigtigelse i sagen, samt at bygninger til brug for
rideskolen uanset fredningen må opføres på ejendommen.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og det
kommunalvalgte medlem Jens Peter Zacho, Flade, udtaler nævnet, at det ingen bemærkninger har til
udformning og materiale som anført i bilag 1.

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, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger
for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udl}rtes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet
Mødet hæve,

[\ \\,' \

\ 'I \ !J" '11/ ......r- \ ~,
'I<nod' S~bind,
formand

Miljø- og Energiministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

D 31. 8 ·.l1i99B. fr d . ti V"b d oen olOt e nmgsnævnet or l org amt mø e pa dommerkontoret l Thisted.

~lødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 39/98

Ansøgning om tilladelse til etablering af naturgasdistributionsnet indenfor Legind-Hsjris
• fredningen.

Der frem1a~s:

l Skrivelse af26. august 1998 fra Carl Bro as, Energi og Miljørådgivere, Viborg, med bilag.

ender hensyntagen til anlæggets meget begrænsede synlighed og betydning godkendte formanden i
medfør afforretningsordenens § 9, stk. 4, at anlægget opføres.

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, 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 afNaturkIagenævnet.



Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 30. juni 1998 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og medlemmerne, amtsrådsvalgte medlem
Harry Hjaltelin, Thisted, og det kommunalvalgte medlem Kaj Rasmussen, Sejerslev.

Der foretoges:

. Sag nr. VaF 27/98• Ansøgning om tilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus med tagetage på matr. nr. 2 c Legind
by, Lødderup, omfattet af O.F.N.K. af 16. juni 1975 vedrørende fredning af Legind Bjerge-
Højris området jf. VaF 20/95.

Der fremlagdes:

l. Skrivelse af 28. maj 1998 fra Morsø kommune, Teknisk forvaltning, med bilag.

2. Skrivelse af 11. juni 1998 fra Danmarks Naturfredningsforening, med bilag.

Ansøgerne var tilstede sammen med Jens Jørgen Sørensen.

For Viborg amt mødte Ebbe Vang-Pedersen.

• For Morsø kommune, Teknisk forvaltning, mødte Per Larsen .

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Mors, mødte Niels Henrik Ross-Pedersen.

Der foretoges besigtigelse og projektet drøftedes.

Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant anførte, at der på ejendommen anvendes et
betydeligt antal småhuse og skilte, som der ikke umiddelbart er belæg for i fredningskendelsen og ej
heller indhentet tilladelse til.

Ansøgerne oplyste, at skilte og dommerhuse anvendes af lejeren, ridek1ubben, i forbindelse med
stævner.

Rideklubben afholder hvert år et større stævne Kr Himmelfartsdag og herudover et mindre stævne i
august



Ved det store stævne camperes med ca 80 campingvogne i 4 dage uden at der hidtil er søgt tilladelse
til dette.

Fredningsnævnet tilkendegav, at der ikke må camperes som anført uden forudgående tilladelse fra
nævnet.

Det tilkendegaves ligeledes, at det er i strid med fredningen at lade diverse skilte og dommerhuse stå
i terrænet i perioder, hvor der ikke er stævner og det henstilledes, at der sikres rydde lighed i terrænet
med anvendelse af så dæmpede farver som muligt også på det dommertårn som flyttes i forbindelse
med byggeriet.

Fredningsnævnet godkendte herefter opførelse af den ansøgte bolig, der vil blive malet i en dæmpet
gul farve og med tag belagt med rød eller sort tegl.

• 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, 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.

uøde{l~vet. /

~,
formand.
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Skov- og Naturstyrelserr
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 23. april 1999 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejndom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin,
Thisted, og det kommunalvalgte medlem Kaj Rasmussen, Sejerslev.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 18/99

Ansøgning om tilladelse til anbringelse af telte og campingvogne til rytterne under atboldelse
af Morsø Rideklubs Kristi Bimmelfartsstævne i 1999. Området er omfattet af fredningen af
Legind Bjerge-Højris området.

Der fremlagdes:

l. Skrivelse af 12. april 1999 fra lodsejer Lotte Sørensen,

2. Skrivelse af 21. april 1999 fra Danmarks Natrufredningsforening, lokalkomiteen for Mors, med
bilag.

Lodsejerne Lotte Sørensen og Per Skærbæk var mødt.

For Viborg amt mødte Mia Mølbak.

For Morsø kommune mødte Søren Larsen.

For Danmarks Na~rfredningsforening, lokalkomiteen for Mors, mødte Karl Nørgaard, Ib Knudsen,
Helge Jørgensen og N.H. Ross-Pedersen.

Ib Knudsen udtrykte undren over, at lodsejerne fremkommer med ansøgningen på dette sene tids-
punkt uanset fredningsnævnets tilkendegivelse i mødet den 30. juni 1998. Han bemærkede i øvrigt,
at han finder det skæmmende med campingvogne og telte i det fredede område og han finder så
stort et antal campingvogne som tidligere oplyst alt for mange.

Der foretoges besigtigelse idet Per Skærbæk udpegede, hvor camping vil finde sted.

Fredningsnævnet meddelte tilladelse til campering som ansøgt i forbindelse med stævnet Kristi
Himmelfartsdag. Campering må alene finde sted efter at der er henvist til eksisterende camping-
pladser i området og disse er fyldt op.

Qet~'r\:) \ ~~G- '~l(ll~-Ooolf,\



Nævnet anmodede andrageren om at optage fotos af området til brug ved en eventuel ansøgning om
campering i kommende år. En sådan ansøgning bør fremsendes så betids, at eventuel ankebehand-
ling kan ske inden stævnet foregår.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Mgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der
sørger for videresendeIse afklagen til Naturklagenævnet.

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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fr0J~iing3r,tJ~Jn:;..~for Vlborg amt, rl"'.,

2 6 APR. 1999



Modtaget ~
Skov~ og Naturstyrelsen

~ S APR. 1999

Udskrift
af

torhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
tor Viborg amt

Den 23. april 1999 holdt fredningsnævnet tor Viborg amt møde på nedennævnte ejendom ..

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og medlemmerne, amtsrådsvalgte medlem
Harry Hjaltelin, Thisted, og det kommunalvalgte medlem Kaj Rasmussen, Sejerslev.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 19/99

Ansøgning om tilladelse til tilbygning ved ridehal til benyttelse for hestestald m.v. på matr. nr.
2 c Legind by, Lødderup, omfattet af fredningen af Legind Bjerge-Højris området.

Der fremlagdes:

l. Skrivelse af 14. april 1999 fra lodsejerne, med bilag.

Lodsejerne Lotte Sørensen og Per Skærbæk var mødt.

For Viborg amt mødte Mia Mølbak.

For Morsø kommune mødte Søren Larsen.

For Danmarks Naturfredningstorening, lokalkomiteen tor Mors, mødte
Karl Nørgaard
Ib Knudsen
Helge Jørgensen og
N.H. Ross-Pedersen.

Der foretoges besigtigelse.

Per Skærbæk oplyste, at det er nødvendigt at foretage afgravning af terrænet, således at der kan
etableres en 6 ro bred vej langs med nybygningen.

Fredningsnævnet meddelte herefter tilladelse til den ansøgte tilbygning i overensstemmelse med det
fremlagte projekt og således at der langs bygningen etableres vej i 6 m bredde, hvorefter skrænten
retableres med fald l: 2.

Tilladelsen borttalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Qcis\\J \~~~-\~llll~~(jODL(
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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, Skovgade 30, 7700 Thisted, der
sørger for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

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

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

2 6 APR.1999



Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 23. april 1999 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin,
Thisted, og det kommunalvalgte medlem Kaj Rasmussen, Sejerslev.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 15/99

e Ansøgning om tilladelse til udbygning at Sallingsund Færgekro, matr. nr. 1 a Sallingsund
Færgegaard, omfattet af fredningen af Legind-Højris området.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 16. marts 1999 fra Morsø kommune, Teknisk forvaltning, med bilag.

2. Skrivelse af 7. april 1999 fra Jens Peter Skov, Sallingsund Færgekro, med bilag.

3. Skrivelse af 14. april 1999 fra Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Mors.

Lodsejeren var mødt med arkitekt Arne Birk Nielsen.

For Viborg amt mødte Mie Mølbak.

For Morsø kommune mødte Søren Larsen.

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Mors, mødte Karl Nørgaard, Ib Knudsen,
Helge Jørgensen og N.H. Ross-Pedersen.

Arkitekt Arne Birk Nielsen redegjorde for projektet. I forbindelse med værelsesfløjen ønskes et
uopvarmet midtertorv med ovenlys, idet der bygges 2 gange S værelser i henholdsvis stueetage og
l. sal, ligesom der bygges l værelse til udfyldelse af hul på l. sal. Bygningen mures op eventuelt i
røde sten og eventuelt pudset, hvorefter den males. Selve udformningen af projektet er sket under
hensyntagen til den nuværende fløj med forskydningerne mellem de forskellige værelser.

Tilbygningen til hovedbygningen skal foretages med mursten så tæt på de nuværende som muligt.
Der ønskes tagpapbeklædning, ikke af besparelsesmæssige grunde, men alene fordi der i salen er
krav til så stor rumhøjde og en tagkonstruktion med tegl vil indebære en uharmonisk stor højde på
tilbygningen. Tilbygningen er i det hele udformet for at skabe et så godt samspil med den
eksisterende hovedbygning som muligt.
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Ejeren oplyser, at tilbygningen er nødvendig for at kunne have 2 grupper på hotellet, hvilket der er
behov for af hensyn til hotellets rentabilitet. Værelsesfløjen blev malet for 2 år siden og han var
ikke klar over, at dette krævede tilladelse fra fredningsnævnet.

Amtets repræsentant gav udtryk for, at byggeriet er så forskelligt fra det der ville være tilladt efter
lokal planen, at det synes meget problematisk at gennemføre byggeriet på grundlag af dispensation i
stedet for ny lokalplanbehandling.

Kommunens repræsentant påpegede, at "amfiteatret" vest for hovedbygningen bør udgå.

Ib Knudsen bemærkede, at de tre flagstænger højt over hovedbygningen i det fredede område bør
fjernes og det samme gælder "trådruller" samt en "gravsten" med hotellets logo.

Fredningsnævnet meddelte herefter dispensation fra fredningen til det ansøgte byggeri i over-
ensstemmelse med det fremlagte projekt og redegørelsen. Specielt bemærkes, at tilbygningen til
værelsesfløjen skal pudses eller lignende og males, således at værelsesfløjen kommer til at fremstå
som en helhed.

Der meddeles alene tilladelse til terrænændringer i det omfang disse er nødvendige for
tilbygningen til hovedbygningen og således ikke til amfiteatret.

Eventuelle fremtidige farveændringer på hotellet eller dele heraf, skal foretages efter godkendelse
fra Fredningsnævnet.

Nærværende betingelse om farveændringer skal tinglyses på ejendommen forud for andre rettig-
heder, jf. Naturbeskyttelseslovens § 66.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt 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.



Nævnet pålægger samtidig ejeren at fjerne de tre ulovligt opsatte flagstænger i terrænet over hotel-
let.

formand.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
FredningsnQ6vnet for Viborg amt, den

2 6 APR. 1999
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 26. juli 1999 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 32/99

Ansøgning om tilladelse til oprensning af 3 søer på henholdsvis matr. nr. 1 n Sallingsund
Færgegård, Lødderup, 2 d Legind by, Lødderup og 4 u Legind by, Lødderup.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 15. juli 1999 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.
2. Skrivelse af 20. juli 1999 fra Danmarks Naturnedningsforening, lokalkomiteen for Mors, med

bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin, Thisted, og det kom-
munalvalgte medlem Kaj Rasmussen, Sejerslev, meddelte fredningsnævnet tilladelse til oprensning
af de 3 søer som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt 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.



05400.00

DISPENSATIONER>

Afgørel,ser - Reg. nr.: 05400.00

Dispensationer i perioden: 10-01-2000 - 20-12-2006



Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 10. januar 2000 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges: REG. Nl5~oo.00
Sag nr. VaF 55/99

Ansøgning om tilladelse til anbringelse af telte og campingvogne under afholdelse af Morsø
Distriktsstævne i forbindelse med Kristi Himmelfartsdagene fra 1.juni til 4. juni 2000.

\ ~ \

Der fremlagde.: l e)i rd: \" (PC' \' -J,1

l. Ansøgning af28. november 1999 fra Morsø Rideklub.
2. Skrivelse af 22. december 1999 fra Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Mors.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Hany Hja!telin, Thisted, og det
kommunalvalgte medlem Kaj Rasmussen, Sejerslev, meddelte fredningsnævnet tilladelse til
campering som ansøgt i forbindelse med stævnet i Kristi Himmelfartsdagene. Camping må alene
finde sted efter der er henvist til eksisterende campingpladser i området og disse er fyldt op.

Afgørelsen kan efter naturbeslcyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der
sørger for videresendeIse af klagen til 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.

W,
fmd.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

10 JAN. 2000

VdWLUL



Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 13. november 2000 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 40/2000

Ansøgning om tiUadelse til opførelse af udhus med brændeskur på matr. nr. 3 g Legind by,e Lødderup, omfattet afO.F.N.K. af 16.06.1975 vedrørende fredning af Legind-Højris området.

Der fremlagdes:

l. Skrivelse af 19. november 2000 fra Morsø kommune, Teknik og Miljø, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin, Thisted, og det kom-
muna1va1gte medlem Kaj Rasmussen, Sejerslev, meddelte Fredningsnævnet tilladelse til opførelse
af udhus med brændeskur som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke bar
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Mgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der
sørger for videresendeise af klagen til Naturldagenævnet.

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.

k12\
fmd.Udskriftens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet for Viborg amt, den

e 1 3 NOV. 2000

G(j"'<u-<,



REG.NR. 9100.00

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen tor fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 30. april 200 I holdt Fredningsnævnet tor Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

wlødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 13/2001

Ansøgning om tilladelse til arealoverførsel af del nr. 4 af matr. nr. 7 c Legind by, Lødderup,
• omfattet af O.F.N.K. af 16.06.1975om fredning af Legind Bjerge-~øjris området.

_:ner fremlagdes:

1. Skrivelse af30.03.2001 fra Landinspektørcentret Jeppesen AIS, med bilag.
2. Brev af 19.04.2001 fra Danmarks Naturfredningsforening.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin, Thisted, og det kom-
munalvalgte medlem Kaj Rasmussen, Sejerslev, meddelte Fredningsnævnet tilladelse til arealover-
førsel som ansøgt, således at arealet kan anvendes i overensstemmelse med lokalplan 43.4.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder .

• Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sør-
_ger for videresendeise afklagen til Naturklagenævnet.

I ~~ ,

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.

"

, ..i

~(f1t1&S( iLlna~
fmc

Udskrittens rigtigned GBl<ræftes.
~:ednil1Qsnævnetfor ViCCif0 ~n~tdGn



REG.Nl Ctl(}(). (JO

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 8. juni 2001 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted og det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjal-
telin, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 18/2001

Ansøgning om tilladelse til opførelse af bro over Legind å omfattet af Legind-Højriis fred-
ningen.

Der fremlagdes:

1. Brev af 15. maj 2001 fra Morsø kommune, Teknisk Forvaltning, med bilag.
2. Luftfoto af området tilsendt den 23. maj 2001 fra Morsø kommune, Teknisk Forvaltning.

Efter en telefonisk drøftelse med det kommunalvalgte medlem Kaj Rasmussen, Sejerslev, meddelte
fredningsnævnet tilladelse til opførelse af bro over Legind å 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 NaturkIagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der
sørger for videresendeise afkIagen til NaturkIagenævnet.

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.

u S. u ,

fruåskriftens rigtighed bekræftes.e Fredningsnævnet for Viborg amt, den

11 JUNI 2001~} ~·A'·~~J.~·t. I...
C~ c/<r~nc.:,[:l( ~
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Modtaget i
Bkovo og' Nat:n'l'ltYl'elsen

L' ? Jm~!7.001
Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet

for Viborg amt

Den 8. juni 2001 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjal-
telin, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 20/2001

Ansøgning om tilladelse til udførelse af nyt samkørselsanlæg ved Legindvejlebroen omfattet
af Legind-Højriis fredningen.

Der fremlagdes:

l. Brev af22. maj 2001 fra Viborg amt, Teknik og Miljø, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det kommuna1va1gte medlem Kaj Rasmussen, Sejerslev, meddelte
fredningsnævnet tilladelse til nyt samkørselsanlæg ved Legindvejlebroen, som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Mgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, dere sørger for videresendeise afklagen til Naturklagenævnet.

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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes af N aturklagenævnet.

ua S. Lun,
fmd.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den 1M: ~(//)I- I~I~- Mo



Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

I,

Den 14. marts 2002 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, det amtsrådsvalgte medlem Anton Toft Kirk
Redsted. og det kommunalvagte medlem Kai Rasmusse~ Seierslev.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 4112001

Ansøgning om tilladelse til etablering af venstresvingsbane, gangsti og gadebelysning på del af
Legindve.j, omfattet af Legind-Hø,jris fredningen.

Der fremlagdes:

l. Skrivelse af 15.11.200 l med bilag fra Morsø kommune.
2. Skrivelse af21.ll.2001 med bilag fra Morsø kommune.
3. Skrivelse af6.12.200l fra Danmarks Naturfredningstorening, lokalkomiteen tor Mors.

For Morsø kommune, Teknisk Forvaltning, mødte Søren H. Larsen.
For Viborg amt mødte Ebbe Vang-Pedersen.
For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen, mødte Carl Nørgaard.

Søren H. Larsen oplyste, at det alene er etape l som ønskes behandlet i nærværende møde. På
grund af at den gående trafik mellem campingpladsen og blomsterparken benytter vejen, påtænkes
det af trafiksikkerhedsmæssige årsager at etablere en sti med fast belægning på den ene side af
vejen. Der skal være en lav bøgebeplantning mellem vejen og stien. Strækningen vil blive oplyst.
Lamperne er af trafiksikkerhedsmæssige årsager 6 meter høje.

Carl Nørgaard anførte, at Danmarks Naturffedningsforening ville modsætte sig, at der blev plantet
blomster og ikke bøgeplanter mellem vejen og stien. Danmarks Naturfredningsforening kunne ikke
tilslutte sig etape 2 i sin nuværende form med belysning på strækningen på den anden side af ind-
gangen til Jesperhus Blomsterpark.

Fredningsnævnet godkendte projektet med etape l således, at der etableres en sti med belysning
mellem indgangen til Jesperhus Blomsterpark og campingpladsen med bøgebeplantning mellem
vejen og stien.

Fredningsnævnet tilkendegav, at belysning på strækningen efter rideskolen i den åbne del af land-
skabet - som fortsat i etape 2 - næppe kan forventes godkendt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.



Mgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sør-
ger for videresendeIse af klagen til Naturklagenævnet.

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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

18 MRS. 2002CCf~~~



RE&.Nl 5'-100. o o

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 14. marts 2002 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden., dommer Knud S. Lund, Thisted, det amtsrådsvalgte medlem Anton Toft Kirk,
Redsted. og det kommunalvagte medlem Kaj Rasmussen., Sejerslev.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 112002

Ansøgning om tilladelse til opførelse af 41 m2 tilbygning med 15 m2 tagetage til eksisterende
sommerhus beliggende på matr. nr. l e Sallingsund Færgegård, Løddel1lp, omfattet af
fredningen af Legind Bjerge-Højris området.

Der fremlagdes:

l. Byggesag til høring af 7.1.2002 med bilag fra Morsø kommune, Teknisk Forvaltning.
2. Skrivelse af 11.1 2002 fra Viborg amt.
3. Skitseforslag til om· og tilbygning til sommerhus.

For og med lodsejerne mødte arkitekt Klaus Peter Bak.
For Morsø kommune, Teknisk Forvaltning, mødte Søren H. Larsen.
For Viborg amt, mødte Ebbe Vang-Pedersen.
For Danmarks Naturffedningsforening, lokalkomiteen, mødte Carl Nørgaard.

Arkitekt Klaus Peter Bak oplyste, at der påtænkes en generel renovering af huset tillige med en
tilbygning på 5 meter i forlængelse af huset. Det er hensigten, at træværket skal males sort.
Fredningsnævnet godkendte til· og ombygningen af sommerhuset i overensstemmelse med pro-
jektet med den tilføjelse, at træværket skal holdes i sorte eller mørkebrune farver.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet afblandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sør-
ger tor 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 klagefiisten. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

UdSkr!ftens ngtlgilii1(i b&im~!i~s.
Fredmngsnævnet for Viborg amt, den

18 MRS. 20(/2?-t:-t'h-<'~



Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 11. april 2002 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk,
Redsted, og det kommunalvalgte medlem Kaj Rasmussen, Sejerslev.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 15/2002

• Ansøgning om tilladelse til tIlbygning til stuehus beliggende på matr. nr. S ~ m.fl., lamp by,
Løddemp, omfattet af Legind Bjerge-Højris fredningen.

Der fremlagdes:

l. Skrivelse af2l. marts 2002 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

Ejeren Søren Jakobsen var mødt.

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen, mødte Carl Nørgaard.

Søren Jakobsen redegjorde for ansøgning. Søren Jakobsen oplyste, at han foretrak, at tilbygningen
på 3 meter fik samme højde som den nuværende bygning.

Efter en drøftelse godkendte fredningsnævnet det ændrede projekt, således at tilbygningen rar en
højde, udførelse og materialevalg svarende til det eksisterende byggeri .

• Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sør-
ger for videresendeise afklagen til Naturklagenævnet.

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 ud



t nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

find.

Udskrlftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

22 APR. 2002

c::?~.".. ..?....."'_
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den ll. april 2002 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, det amtsrådsvalgte medlem Anton ~
Redsted, og det kommunalvalgte medlem Kaj Rasmussen, Sejerslev.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 7/2002

Ansøgning om tilladelse til fritlægning af et kildevæld på matr. nr. S am.II., Kårup by,
Lødderup, og udnyttelse af en del af vandet til salg som kildevand. Endvidere ansøges om
tilladelse til etablering af sø på ejendommen, såfremt vandet fra kildevældet ikke kan
godkendes som drikkevand. Ejendommen er omfattet af Legind Bøjris-fredningen.

Der fremlagdes:

l. Skrivelse af28. januar 2002 med bilag fra Viborg amt, Miljø og Teknik.
2. Skrivelse af 4. marts 2002 fra ejeren Henrik Grandjean- Thomsen.

Ejeren Henrik Grandjean- Thomsen var mødt.

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen, mødte Carl Nørgaard.

Henrik Grandjean- Thomsen redegjorde for ansøgningen og oplyste, at der skal etableres en dige
langs skellet for at dæmme vandet op i søen. Diget skal være så bredt, at det kan anvendes som
kørevej, ligesom der skal være overløb til naboens sø. Det er ikke undersøgt, hvor store mængder

• vand, der i dag afvandesldrænes af jorden, eller hvilken kvalitet vandet har.

Viborg amt har tidligere oplyst, at der ikke protesteres mod, at der etableres en sø, da den ikke har
forbindelse med et vandløb. Såfremt der påbegyndes en indvinding af kildevandet bør der ikke
tillades faste tekniske anlæg i naturen.

Carl Nørgaard tilkendegav, at det ville være i overensstemmelse med fredningen at fritlægge
kildevældet. Naturfredningsforeningen har heller ingen indvendinger mod, at der etableres en sø,
dog må dæmningen ikke være for høj. Der protesteres principielt mod en udnyttelse og tapning af
kildevandet.

Efter en drøftelse godkendte fredningsnævnet, at der etableres en sø. Udformningen af søen skal ske
i samarbejde med Viborg amts Naturforvaltning. Diget må maksimalt være l meter højere end det
nuværende terræn. Ejeren henvises til at fremsende en ny ansøgning til fredningsnævnet om
indvinding af kildevand, når kildevældet er frit1agt, og det har vist sig muligt at indvinde og udnytte
vandet.

a d s~ -z.ot:>l-I":lII!1 ~- cO/lo
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet itre på hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sør-
ger for videresendeise afklagen til Naturklagenævnet.

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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefiisten. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

fInd.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

.2 2 APR. 2002
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REG.NR. 6400.00.\

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

SCANNET

Den ll. april 2002 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde i Karup.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft,
Redsted, og det kommunalvalgte medlem Kaj Rasmussen, Sejerslev.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 12/2002

e Ansøgning om tilladelse til atboldelse af ridestævne på rideklubbens arealer i lighed med
tidligere år. Stævnet atboldes i perioden 9.5.2002-12.5.2002. Arealet er omfattet af fredningen
af Legind Bjerge-Højris området.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 16. februar 2002 fra Morsø Rideklub.

Sagen er behandlet i forbindelse med behandlingen af andre sager. Fredningsnævnet meddelte
tilladelse til campering i forbindelse med afholdelse af ridestævne ved Kristi Himmelfartsdag på
samme betingelser som tidligere år, således at camping alene må finde sted, efter at der er henvist til
eksisterende pladser i området, og disse er fYldt op.

Der meddeles samtidig tillige tilladelse til tilsvarende campering i de kommende år, således at
fredningsnævnet, såfremt dette skønnes nødvendigt på grund af problemer i relation til fredningen,
til enhver tid kan tilbagekalde denne med en frist på mindst 3 måneder til Kristi Himmelfartsdag i
det omhandlede år.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sør-
ger 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 afklagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud

Skov- og Natu:rstyreJRen ,
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nyttes, medmindre den opretholdes afNaturkIagenævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

22 APR. 2002
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Modtaget i
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

~.• 7 MAJ 2003

Den 25. april 2003 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og medlemmerne, det amtsrådsvalgte med-
lem Anton Kirk Toft, Redsted, og det kornmunalvalgte medlem Kaj Rasmussen, Sejerslev.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 12/2003

Ansøgning om tilladelse til opførelse af ridehal og staldbygninger på matr. nr. 2 c Legind by,
Lødderup, omfattet af Legind Høj ris-fred n ingen.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 3.3.2003 :fra Morsø kommune, Teknisk Forvaltning, med bilag.
2. Skrivelse af 8.4.2003 :fra Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Mors, med bilag.

Ejerne Lotte Sørensen Skjærbæk og Per Skjærbæk var mødt.
For Morsø kommune mødte Marianne Galsgaard.
For Viborg amt mødte Hans Jacob Sørensen og Michael Dickenson.
For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Mors, mødte Carl Nørgaard.

•
Per Skjærbæk orienterede om det ansøgte byggeri. herunder om bygningernes placering. De har
søgt om at opføre 2 stalde. men de ønsker for nuværende kun at opføre den ene af staldene. Morsø
Rideklub har et samarbejde med Nordvest jysk Handelsgymnasium om skolens ridelinie. Kun hvis
tilgangen til ridelinien stiger til ca. 50 elever, vil der være behov for også af opføre den anden stald .
Staldene skal opføres i gule mursten med hvidt eternittag. Ridehallen skal beklædes med stålplader
svarende til' den eksisterende staklade. Ridehallen bliver ca. l meter lavere end stakladen. Det er
hensigten, at der skal være belægningssten på vejen mellem bygningerne, og at den eksisterende
rnøddingsplads skal flyttes bag de eksisterende bygninger. Det forventes ikke, at der i fremtiden vil
ske yderligere udvidelser. da stedet efter den påtænkte udvidelse vil være Danmarks største ride-
center.

Fredningsnævnet besigtigede tillige det opsatte telt.

Per Skjærbæk oplyste. at de ikke har søgt tilladelse til at opsætte det. De har et stort beho" ~qr ~en
opbevaringsplads, som teltet giver.

Hans Jacob Sørensen, Viborg amt, bemærkede, at der med opførelsen af de påtænkte bygQinger
sker en forøgelse af kvadratmetrene på 40%, idet ejendommens bygninger herefter vil udgøre 4800
ml. Dette er tre gange så mange kvadratmeter. som da fredningen blev gennemført. Ved
fredningens gennemførelse har det næppe været taget i betragtning, at ejendommen skulle udvides i

Skov- og Naturstyrelsen
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 15. marts 2004 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 10/2004

Ansøgning om tilladelse til omlægning af adgangsvej til sommerhus og Legind Bjerge plan-
tage indenfor Legind Bjerge Højris-fredningen.

Der fremlagdes:

l. Brev af 1.3.2004 fra Landinspektørcentret Jeppesen AIS, Nykøbing Mors, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft, Redsted, og det kom-
munalbestyrelsesvalgte medlem Kaj Rasmussen, Sejerslev, meddelte fredningsnævnet tilladelse til
omlægning af adgangsvej som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,e Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

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

--"'" ,'." ;', -::r: ..,,~ ,: ' 12.11/15-0010
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En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet afklagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.
ffødet hæve

Udskriften s rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

•

•
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af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt
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Den 2. august 2004 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 33/2004

•
Ansøgning om tilladelse til forøget om- og tilbygning til sommerhus på matr. nr. 1 e Sal-
lingsund Færgegård, Lødderup, omfattet af fredningen af Legind Bjerge-Højrisområdet •
Jf. VaF 1/2002.

Der fremlagdes:

l. Brev af22.6.2004 fra Morsø kommune, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft, Redsted, og det kom-
munalrådsvalgte medlem Kaj Rasmussen, Sejerslev, meddelte fredningsnævnet tilladelse til forøget
om- og tilbygning til sommerhus som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeise afklagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside yvyyw 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.

Skov- og Naturstyrelsen
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En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klage fristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.

tJ[:{
Kllud S. Lund,
fmd.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt. der

- 2 AUt], 2G~i•



• Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 20. december 2004 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og medlemmerne, det amtsrådsvalgte med-
lem Anton Kirk Toft, Redsted, og det kommunalbestyrelsesvalgte medlem Kaj Rasmussen, Sejer-
slev.

Der foretoges: lV>·
Sag nr. VaF 45/2004

• Ansøgning om lovliggørelse af udhus på ejendommen beliggende på matr. nr. 17 c Fredsø by,
Lødderup, omfattet af Legind-Højris fredningen.

Der fremlagdes:

1. Brev af 18.8.2004 fra Morsø kommune, Teknisk Forvaltning, med bilag.
2. Brev af 10.11.2004 fra Morsø kommune, Teknisk Forvaltning, med bilag.

De nye lodsejere Petrea og Ole Nedergaard var mødt.
For Viborg amt mødte Ebbe Vang-Pedersen.
For Danmarks Naturfredningsforening, loka1komiteen, mødte Carl Nørgaard, Nykøbing.
For Morsø kommune mødte Søren H. Larsen.

Der foretoges besigtigelse.

Ingen af de mødte havde bemærkninger til lovliggørelse af det omhandlede udhus.

Fredningsnævnet godkendte herefter den skete opførelse af et udhus på 95 m2 til afløsning af tidli-
gere udhus og carport.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeIse af klagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturk1agenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
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klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De rar helt eller delvis medhold i Deres klage.

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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

fmd.

Udskr!ftens ngugllea ot)l\rættes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

•
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Udskrift Jt

af
-- forhandling-sprotokollen for fredningsnævnet--

for Viborg amt

Den l. marts 2005 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom. ~

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og medlemmerne, det amtsrådsvalgte med-
lem Anton Kirk Toft, Redsted, og det kommunalbestyrelsesvalgte medlem Kaj Rasmussen, Se-
jerslev.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 8/2005

• Ansøgning om tilladelse til udvidelse af område til camping og parkering i forbindelse med
afholdelse af ridestævne i Kristi Himmelfartsdagene jf. VaF 12/2002

Der fremlagdes:

l. Skrivelse fra Morsø Rideklub modtaget med telefax den 28.2.2005.
2. Farvelagt kortbilag modtaget fra Carl Nørgaard.

Som repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen, mødte Carl Nørgaard.

Carl Nørgaard redegjorde for de farvelagte arealer som efter lokalkomiteens opfattelse ligger uden
for de arealer som nævnet tidligere har tilladt anvendt i forbindelse med ridestævnet.

Han tilføjede, at lokalkomiteen ikke har indvending imod, at også de omhandlede arealer anvendes i
forbindelse med ridestævnet.

e Fredningsnævnet tillod, at også de farvelagte arealer anvendes til camping og parkering under
ridestævnet på vilkår som tidligere, herunder at campering alene må fmde sted, efter at der er
henvist til eksisterende pladser i området, og disse er fYldt op.

Der meddeles samtidig tilladelse til tilsvarende campering i de kommende år, således at Frednings-
nævnet, såfremt dette skønnes nødvendigt på grund afproblemer i relation til fredningen, til enhver
tid kan tilbagekalde denne med en frist på mindst 3 måneder til Kristi Himmelfartsdag i det
omhandlede år.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet itre på hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.
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- Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
___ Skovgad~_30, 7700 Thisted, der sørger for. vid_er.-es_elldelseafklagen til Naturklagenæynet. __ _

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

.4nud S. Lund,
rJ7 ~d. ~

~tI'dJta
Udskriftens rigti ed bekræftes.
Fredningsnæv t for Viborg amt. den

Ø7 MRS. 2005
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Udskrift
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forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den l. marts 2005 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og medlemmerne, det amtsrådsvalgte med-
lem Anton Kirk Toft, Redsted, og det kommunalbestyrelsesvalgte medlem Kaj Rasmussen, Sejer-
slev.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 3/2005

e Ansøgning om tiUadelse til forbedring af opkørsel til matr. nr. 1 e Sallingsund Færgegård,
Lødderup, omfattet af fredningen afLegind Bjerge-Højrisområdet.

Der fremlagdes:

1. Brev af 13.1.2005 fra Gunner Frøslev, med bilag.
2. Brev af21. januar 2005 fra Gunner Frøslev.

Lodsejerne Agnete og Gunner Frøslev var mødt.

For Danmarks Naturfredningsforening, loka1komiteen, mødte Carl Nørgaard.

For Morsø kommune mødte afdelingsleder Jim Friis.

Der foretoges besigtigelse.

Fredningsnævnet tilkendegav, at det fortsat finder en ny adgangsvej over den nordlige del af matr.
nr. 1 a Sallingsund Færgegaard mest hensigtsmæssig.

Såfremt dette ikke kan opnås, er fredningsnævnet indforstået med en forbedring af vejen op til matr.
nr. 1 e Sallingsund Færgegaard i overensstemmelse med den fremsendte skitse. En godkendelse fra
Fredningsnævnet kan alene finde sted, efter at nævnet har modtaget et projekt som redegør for
eventuelle terrænreguleringer, som i øvrigt må aftales med lodsejeren for vejarealet.

Sagen udsat.
Mødet hævet.

~UdS.Lund,

1fmX14'~,
~1iftens rigilglle 0Krættes.,e Fredningsnævnet f r Viborg amt, den

- 7 MRS. 2005
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

23 FEB, 2006

Den 17.02.06 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på Campingpladsen.

Samlede nævn var mødt.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 43/2005

Ansøgning om tilladelse til at opstille 10 nye campinghytter på Sallingsund Camping.

For Viborg Amt mødte Ebbe Vang Petersen
Lodsejeren var mødt.

Der fremlagdes:

1. Ansøgning modtaget her d. 9.12.05 med bilag
2. Viborg Amts skrivelse af20. dec. 2005
3. Skrivelse af 14.02.06 fra DN, lokalkomiteen.

Lodsejeren anførte, at han nu kun ønsker 8 hytter placeret i den nordlige ende af campingpladsen på
de 8 pladser, der set fra vejen ligger bag den nuværende kioskbygning, som han reelt ikke længere
har brug for. Han kunne ønske sig en "byttehandel", så han fik tilladelse til de 8 hytter mod at fjerne
kioskbygningen.

Ebbe Vang Petersen præciserede synspunkterne om, at det er meget vanskeligt at opnå
byggetilladelse i den 300 m strandbeskyttelseszone.

Fredningsnævnet bemærker herefter, at Viborg Amt skal tage stilling til eventuel tilladelse i
strandbeskyttelseszonen og nævnet vil alene tage stilling ud fra betingelserne i fredningen af
området. loverfredningsnævnets kendelse er anført, at fredningen ikke skal være. til hinder for
udvidelse af campingpladsen. Det er tillige anført i servitutten, at bebyggelse ikke må fmde sted.

Fredningsnævnet ser ikke i fredningen som sådan et grundlag for et ubetinget afslag, men fmder at
fjernelse af kioskbygningen, der ligger nærmere stranden end de ansøgte hytter vil være en
betydelig visuel gevinst. Fredningsnævnet meddeler derfor i forhold til fredningen tilladelse til de
anførte 8 hytter nordligst på campingpladsen på betingelse af, at kiosk bygningen i sin helhed fjernes
og terrænet retableres.

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.
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I)- Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeIse afklagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www nkILdk.

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 af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.

(i]
fmd .

.: .~", ;aens ngtiglled bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den



Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 20. dec. 2006 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 42/2006

_ Ansøgning om opstilling af sheltere og mu1ttoilet på Matr.nr. 24k, Ørding By, Ørding .
• Indenfor Legind-Højris fredningen.

Der fremlagdes:
Div. bilag

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft, Redsted, og det
kommunalvalgte medlem Kaj Rasmussen, Sejerslev, gav fredningsnævnet tilladelse til opstilling af
det ansøgte.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,eSkovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeIse afklagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

http://www.nkn.dk.


Sagen sluttet.
Mødet hævet.

fmd.
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'Fredningsnævnet for Nordjylland,
nordlige del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00.

Miljøcenter Aalborg,
Vand- og naturområdet.
Niels Bohrs Vej 30,
9220 Aalborg øst,

Aalborg, den 23. august 2007.

FS 31/2007:
Ansøgning om tilladelse til at opføre større campinghytter og med en
anden udformning end de eksisterende ved Sallingsund Camping,
matr.nr. l m Sallingsund Færgegaard, Lødderup, på arealer der er om-
fattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. juni 1975 vedrørende
fredning af Legind-Højris.

Ved skrivelse af 16. juli 2007 har De fremsendt en ansøgning fra Morsø
Kommune på vegne Sallingsund Camping om dispensation til opstilling af
campinghytter på 30 m2 på Sallingsund Camping på matr.nr. 1 m Sallings-
und Færgegaard, Lødderup.

Nævnet afholdt den 15. august 2007 besigtigelse og forhandling i sagen. Ud-
skrift af protokoltilførsel vedlægges til orientering.

Arealerne er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af6. juni 1975 ved-
rørende fredning af Legind-Højris, hvorefter der ikke må bebygges, men un-
der fredningsnævnets censur foretages udvidelse af campingpladsen.

Fredningsnævnet for Viborg Amt har den 17. februar 2006 meddelt tilladel-
se til opstilling af campinghytter på 25 m2 og af en anden udformning.

Idet der ansøges om opførelse af faste anlæg på campingpladsen, har nævnet
fundet, at det ansøgte kræver dispensation fra kendeIsens forbud mod bebyg-
gelse. Nævnet har ved afgørelsen taget udgangspunkt i den tidligere meddel-
te tilladelse.

Nævnet har kunnet tillade det ansøgte med den ansøgte placering, udform-
ning og materialevalg og således at hytterne males i en koksgrå farve, herun-
der også overbygningen, at vejadgangen til campingpladsen flyttes, at den
eksisterende kioskbygning nedrives, hvorefter der på dette sted etableres et
grønt område ud for hyttearealet, som skærmes med beplantning i en højde
på 1~ - 2 meter valgt i samråd med Morsø Kommune og stadsgartneren.

Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1 og kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
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fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, så-
fremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når
klagen er modtaget fra fredningsnævnet, og behandlingen bliver først påbe-
gyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis der gives
medhold i klagen.

Sortsøe Jensen

Kopi er fremsendt til :

1. Jonna Petersen,
2. Kaj Rasmussen,
3. Miljøcenter Aalborg, att Nils Schou,
4. Morsø Kommune,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening vI Helge Serup,
7. Skov- og Naturstyrelsen,
8. Jens Peter Skov.
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·Onsdag, den 15. august 2007 afholdt FredningsJ;lævnet for Nordjylland,
nordlige del besigtigelse og forhandling i

FS 31/2007:
Ansøgning om tilladelse til at opføre større campinghytter og med en
anden udformning end de eksisterende ved Sallingsund Camping,
matr.nr. 1 m Sallingsund Færgegaard, Lødderup, på arealer der er om-
fattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. juni 1975 vedrørende
fredning af Legind-Højris.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det ministerielt
udpegede medlem Jonna Petersen og det kommunalt udpegede medlem Kaj
Rasmussen.

For Miljøcenter Aalborg mødte Nils Schou,

For Morsø Kommune mødte Oluf Jacobsen,

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Carl Nørgaard,

Ejeren Jens Peter Skov var mødt.

Der fremlagdes :

- skrivelse af 16. juni 2007 fra Miljøcenter Aalborg med bilag 1 - 6,
- skrivelse af23. juli 2007 fra Jens Peter Skov,
- bilag 7 og 8 : henholdsvis udskrift af forhandlingsprotokollen for fred-
ningsnævnet for Viborg Amt, den 17. februar 2006 samt tegningsmateriale
vedrørende campinghytter, som den sag vedrørte.

Formanden redegjorde indledningsvist for fredningskendelsen, hvis formål
blandt andet er at sikre det kuperede terræn ud mod Sallingsund. Kendelsen
ikke er til hinder for udvidelse af campingpladsen under fredningsnævnets
censur. Bebyggelse er ikke tilladt.

Ved fredningsnævnets afgørelse af 17. februar 2006 er der meddelt tilladelse
til at placere 8 hytter i den nordlige ende af campingpladsen, der set fra ve-
jen ligger bag den nuværende kioskbygning på betingelse af, at denne byg-
ning nedrives og terrænet retableres. Det fremgår af denne sag, at de nævnte
hytter har en grundflade på 25 m2 og opføres af træ og med saddeltag.

Jens Peter Skov oplyste, at der fortsat ansøges om tilladelse til at opføre 8
hytter mod nedrivning af kioskbygningen, beliggende samme sted men på
hver 30 m2. Hytterne er forsynet med tag med eensidigt fald og fra en over-
bygning i tagkonstruktionen er der adgang til en mindre terrasse. Denne
overbygning er forsynet med tag med samme hældning som resten af hyttens
tag. Den højeste del af de nye hytter overstiger højden på de tidligere tilladte
hytter med ca. 30 cm.

De seks af hytterne placeres i to rækker med tre hytter i hver mod en nyan-
lagt vej mellem hytterækkerne, således at gavlen af hytterne er vendt mod
fjorden og den højeste af facaderne vender mod adgangsvej en, idet terrasser-



ne på hytternes tag placeres ved den gavl, der ligger fjernest fra fjorden.

To afhytterne placeres tilbagetrukket op mod skovbrynet.

Indkørslen til campingpladsen flyttes mod sydvest og der etableres et grønt
område med beplantning ud for hytteområdet, hvor nu kioskbygning og ind-
kørsel er placeret.

Hytternes facader er koksgråt træ og tagene mørk tagpap.

Nils Schou henviste til den ændrede udformning i forhold til de tidligere til-
ladte hytter og gjorde opmærksom på, at der skal indhentes dispensation fra
strandbeskyttelseslinien og campingreglementet.

Morsø Kommune havde ingen indvendinger mod de nye og større hytter.

Danmarks Naturfredningsforening så helst hytter som de tidligere tilladte,
men ville acceptere de nu ansøgte.

Nævnet voterede og besluttede at imødekomme det ansøgte på vilkår at alle
hytterne opføres med "gavlen" vendt mod vandet og balkonen placeret vest-
ligst på facaderne, der vender mod den påtænkte nye vej. Husene opføres
med mørkt tagpaptag og males i en koksgrå farve således også overbygnin-
gen på taget, der på tegningsmaterialet fremstår som lyse. Det grønne områ-
de skærmes mod vandet af en beplantning i en højde på ca. l Y2til 2 meter og
valgt i samråd med Morsø Kommune og stadsgartneren.

De mødende blev gjort bekendt med afgørelsen og klagevejledtes.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen

Side 2/2

















































































Fredningsnævnet for Nordjylland,

Nordlig del,

Telefon 9968 8461 / 9968 8568,

Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

                                                                                              Den 8. april 2015

Morsø Kommune

Att: Anja Sørensen

FS 78/2014:

Kabelrende ved matr.nr. 3f og 9g Ljørslev by, Ljørslev.

Fredningsnævnet har fra Energinet/DK den 28. november 2014 modtaget

ansøgning om tilladelse til etablering af en 150 kV kabelforbindelse blandt

andet over ejendommene matr.nr. 3f og 9g Ljørslev by, Ljørslev.

Ejendommene er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16. juni

1975 om fredning af Legind Bjerge-Højris på Mors, og fredningsnævnet

skal derfor meddele dispensation, såfremt projektet skal gennemføres.

Fredningsnævnet har behandlet sagen under et møde med besigtigelse den

18. marts 2015 og har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for

nævnets afgørelse fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørel-

se.

Sagens baggrund

Fredningen ved Legind Bjerge-Højris har til formål at bevare området i den

daværende tilstand, og der må ikke uden fredningsnævnets tilladelse foreta-

ges afgravninger, opfyldninger eller planeringer. Store sten må ikke beskadi-

ges eller fjernes, bække og væld må ikke reguleres udover det hidtil skete,

og der må ikke ved yderligere udgrøftning eller bortpumpning af vand fore-

tages vandstandssænkninger ud over de allerede gennemførte.

Det fremgår af ansøgningen, at det nu ansøgte er en del af en større kabel-

lægning over en strækning på 109 km. Det er oplyst, at kabelføringen på den

del, der berører ansøgningens ejendomme, vil føres fra søsiden ind på land.

Ved nedgravningen anlægges et midlertidigt arbejdsbælte på ca. 15 m i

bredden. Der vil blive opgravet i en dybde af  ca. 1,5 m, og udlagt kørepla-

der således at terrænet ikke ødelægges, ligesom opgravet materiale lægges

tilbage.

Naturstyrelsen har oplyst, at der ikke er berørte bilag IV-arter på lokaliteten.

Morsø Kommune oplyste, at der er meddelt tilladelse i henhold til naturbe-

skyttelseslovens § 3.

Fredningsnævnets behandling af sagen



Side 2/3

Fredningsnævnet har behandlet sagen i et møde med besigtigelse den 18.

marts 2015. I besigtigelsen deltog nævnet ved formanden, dommer Niels

Bjerre, et ministerielt udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt

udpegede medlem Poul Kristensen. Herudover deltog for Morsø Kommune

Anja Sørensen, for Danmarks Naturfredningsforening Per T. Nielsen, ejerne

Anders Kristian Dam og Poul Dam samt Per Chalmer Buemann.

Ingen af ejerne eller Danmarks Naturfredningsforening havde bemærkninger

til det ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse

Af naturbeskyttelseslovens § 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 frednings-

nævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et in-

ternationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en for-

ringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af ar-

ter som området er udpeget for.

Ved fredningen ved Legind Bjerge-Højris er det forbudt at foretage terræn-

ændringer, hvorfor fredningsnævnet skal meddele dispensation, såfremt det

ansøgte skal gennemføres.

Fredningsnævnet har besluttet at meddele dispensation, idet det ansøgte ikke

findes at stride mod fredningens formål, da anvendelse af køreplader sikrer,

at der ikke sker større skade på vegetation og jordbund, og da der sker en re-

tablering efter arbejdets udførelse. Det ansøgte findes heller ikke at indebære

en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse

af arter som området er udpeget for.

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
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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 før 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 sendes til:

Tage Leegaard,

Poul Kristensen,

Naturstyrelsen, København, 4112-02782,

Danmarks Naturfredningsforening, København,

Danmarks Naturfredningsforening v/ Per T. Nielsen,

Dansk Ornitologisk Forening, København,

Dansk Ornitologisk Forening v/ Karsten Hansen,

Dansk Biologisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,

Anders Kristian Dam og Poul Emil Dam,

Per Chalmer Buemann og Thora Lisbeth Dalgaard Buemann,

Energinet/DK.



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. juni 2015

Morsø Kommune

Natur- og Miljø

FS 26/2015 - Ansøgning om tilladelse til etablering af dige samt forlæn-

gelse af betontunnel på ejendommene, matr.nr. 5b Fårup By, Lødderup

og 3f Legind By, Lødderup

_____________________________________________________________

Ved mail af 8. maj 2015 har Morsø Kommune fremsendt en ansøgning om

dispensation til etablering af et jorddige til højvandssikring samt forlængelse

af en betontunnel på matr.nr. 5b Fårup By, Lødderup og 3f Legind By, Lød-

derup.

De pågældende ejendomme er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse

af 16. juni 1975 om fredning af Legind Bjerge/Højris området på Mors.

Nævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag og har besluttet at medde-

le dispensation til det ansøgte. Fredningsnævnets afgørelse er anført neden-

for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund:

Fredningen af Legind Bjerge/Højris området på Mors har til formål at beva-

re de videnskabelige, arkæologiske, historiske, typografiske og naturvi-

denskabelige interesser. Det står bl.a. i fredningens bestemmelser, at arealer-

ne skal bevares i deres nuværende tilstand, og der må som følge heraf ikke

uden fredningsnævnets tilladelse foretages afgravninger, opfyldninger eller

planeringer. Store sten må ikke beskadiges eller fjernes. Bække og væld må

ikke reguleres udover det hidtil skete, og der må ikke ved udgrøftning eller

bortpumpning af vand foretages vandstandssænkning udover de allerede

gennemførte. Ifølge § 2 skal arealer, som i øjeblikket er under kultur kunne

dyrkes som hidtil. Udyrkede arealer må ikke opdyrkes og ikke gøres til gen-

stand for kemikaliebehandling eller lignende indgreb, hvorved den vilde

plantevækst eller det vilde dyreliv kan lide skade. Ubeplantede arealer må,

bortset fra plantning af læhegn, ikke beplantes uden fredningsnævnets tilla-

delse. Selvsåning på ellers træfrie arealer bør fjernes og må, dersom ejeren

ikke ønsker at gøre det selv, kunne fjernes ved fredningsmyndighedernes

foranstaltning.

Det er yderligere oplyst, at begge ejendomme er beliggende i landzone, hvor

matr.nr. 5b Fårup by, Lødderup er ejet af Morslands Historiske Museum,

Nykøbing Mors, og matr.nr. 3f Legind by, Lødderup er ejet af Jesperhus Re-

sort ApS, Legindvej 13, Legind, 7900 Nykøbing Mors.

Det er oplyst, at diget, som har en længde på 250 m ønskes etableret for at
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sikre Sallingsundvej og den nye cykelsti mod oversvømmelser. Jorddiget

ønsket etableret øst for Sallingsundvej.

Naturstyrelsen har den 1. juni 2014 efter strandbeskyttelseslinien og fred-

ningsnævnet den 13. maj 2015 givet endelig dispensation til etablering af en

dobbeltrettet cykelsti langs Sallingsundvej.

Det fremgår af sagens oplysninger, at ikke- forurenet overskudsjord og

-muld fra cykelstiprojektet skal anvendes til etablering af diget.

Diget etableres med en skillerabat på 2 m mellem kørebanekant og fod af

skråning. Skråningsanlægget ønskes etableret med anlæg 1:2. Digets bredde

foruden skråningsanlæg vil blive 1 m på toppen. Det laveste punkt på vejst-

rækningen er kote 1,35 m, hvormed digets maksimale højde fra kørebanen

vil være 75 cm ved en topkote på diget på 2,10 m. Diget føres mod nord til

eksisterende kote 2,1 m og afsluttes efter Legindvej mod syd i eksisterende

kote ca. 1,71 m.

Legind Å føres under Sallingsundvej via en betonkanal. I forbindelse med

etablering af diget bliver betonkanalen forlænget ind under diget. Åbningen

vil være synlig på siden af diget, og der vil blive støbt et betondæk med en

bredde, som er 1 m bredere end tunnelåbningen.

Ved brev af 21. maj 2015 har Naturstyrelsen meddelt dispensation i medfør

af naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1, jf. § 15, til etablering af diget samt

tunnelforlængelse.

Naturstyrelsen har i forbindelse sin afgørelse vurderet, at det ansøgte ikke

vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller raste-

områder for de dyrearter, der fremgår af habitatsdirektivets bilag IV.

Fredningsnævnets afgørelse

Denne sag er behandlet efter forretningsordenens § 10, stk. 5.

Af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, fremgår, at fredningsnævnet kan

meddele dispensation fra en fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte

ikke vil stride mod fredningens formål.

Efter fredningen af Legind Bjerge - Højris området er terrænreguleringer

m.v. ikke tilladt.

Fredningsnævnet skal herved meddele dispensation, idet det ansøgte ikke

findes at stride mod fredningens formål. Fredningsnævnet har lagt vægt på

baggrunden for tilladelsen til det omhandlede cykelstiprojekt m.v., hvor der

nu er tale om etablering af et jorddige, som skal sikre Sallingsundvejen, så-

ledes at vejanlægget kan holdes i forsvarlig stand.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
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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.

naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.

Niels Bjerre

Denne afgørelse er fremsendt til:

Tage Leegaard

Poul Kristensen

Naturstyrelsen, Det Åbne Land

Danmarks Naturfredningsforening, København

Danmarks Naturfredningsforening v/Per T. Nielsen

Dansk Ornitologisk Forening, København
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Dansk Ornitologisk Forening v/Karsten Hansen

Museet for Thy og Vester Hanherred

Kulturstyrelsen

Ejere:

Brian Wiborg

Poul Erik Lynggaard Jensen

John Vangsgaard Sørensen

Poul Møller Jacobsen

Henrik Schjødt Kristensen

Plantningsselskabet Legind Bjerge v/Henrik Nielsen

Jesperhus Resort v/Jesper Overgaard

Niels Boesgaard Jensen, Vejdirektoratet.



Fredningsnævnet for Nordjylland,

Nordlig del,

Telefon 9968 8481 / 9968 8568,

Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk.

Morsø Kommune,

Natur og Miljø.

Den 11. januar 2016.

FN-NJN 1.2016: Etablering af en sø i Legind Bjerge -Højrisfredningen

Fredningsnævnet har den 6. januar 2016 fra Morsø Kommune modtaget en

ansøgning på vegne ejeren af matr.nr. 3d Kaarup by, Lødderup om tilladelse

til at etablere en sø.

Sagen er behandlet på skriftligt grundlag af fredningsnævnets formand, jf.

forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5. Nævnet har besluttet heref-

ter besluttet at meddele dispensation til det ansøgte.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16. juni

1975, der er en tilstandsfredning, hvis formål er at sikre områdets landskabe-

lige, arkæologiske, topografiske og naturvidenskabelige interesser. Frednin-

gen har bestemmelser om, at der ikke må foretages afgravninger eller plane-

ringer.

Ejeren har ansøgt om dispensation til at etablere en sø på ca. 35 x 55 meter

eller i alt ca. 2.000 m2 med bugtede kanter. Brinkerne vil blive anlagt med

en svag hældning i forholdet 1:5

Morsø Kommune har oplyst, at arealerne er beliggende uden for Natura

2000, og at der ikke vil ske påvirkning af et sådant område, ligesom er ikke

er registreret bilag IV-arter på ejendommen. Det er kommunens vurdering,

at opgravning af søen vil øge biodiversiteten i området og vil være et poten-

tielt levested for flere bilag IV-paddearter. Det nævnes, at formålet med søen

netop er at øge biodiversiteten og variationen i landskabet.

Nævnsformanden har foretaget en besigtigelse af de berørte arealer.

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 8. januar 2016 tilkendegivet

at man er positivt indstillet over for tiltaget, der vurderes at ville være en be-

rigelse for naturen i området.

Fredningsnævnet har den 2. september 1993 meddelt dispensation til etable-

ring af en tilsvarende sø på arealerne, men tilladelsen blev ikke udnyttet. Det

daværende Viborg Amt havde inden da behandlet ansøgningen og meddelt

tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 3 på nærmere betingelser, herunder

blandt andet, at det opgravede materiale skal køres væk, alternativt fordeles

på tilstødende græsmarker.

Fredningsnævnets afgørelse
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Fredning af arealer ved Legind Bjerge-Højris er en tilstandsfredning, hvis

formål er at sikre områdets landskabelige, arkæologiske, topografiske og

naturvidenskabelige interesser med bestemmelser om, at der som

udgangspunkt ikke må foretages opgravning eller planering. Projektet

kræver derfor fredningsnævnets dispensation i medfør af

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele

dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Fredningsnævnet lægger til grund, at etablering af en sø på det ansøgte sted,

der svarer til det areal, der er vist på kortmateriale bilagt fredningsnævnets

afgørelse den 2. september 1993, vil fremme biodiversiteten på arealerne og

derfor ikke vil være i strid med fredningens formål. Nævnet kan herefter

meddele dispensation til det ansøgte på vilkår, at det opgravede materiale

skal køres væk, alternativt fordeles på tilstødende græsmarker.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen

offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Natur- og

Miljøklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf.

også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside

www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens

udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges

fristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

• Adressaten for afgørelsen,

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

• offentlige myndigheder,

• en berørt nationalparkfond,

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i

afgørelsen,

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er

beskyttelse af natur og miljø, og

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører

sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en

klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i

forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først,

når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse

ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen,

eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende

klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og

Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring

af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en

afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Natur-
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og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret,

hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller

førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at

klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage

tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Natur- og Miljøklagenævnet vurderer,

at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen

trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et

afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke

udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage

måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2,

at dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den

er meddelt.

                                                            Med venlig hilsen

                                                               Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,

2. Poul Kristensen,

3. Naturstyrelsen, København,

4. Morsø Kommune, att. Anja Sørensen,

5. Danmarks Naturfredningsforening, København,

6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Mette Jensen,

7. Dansk Ornitologisk Forening, København,

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Jens Jørgen Pedersen,

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning Lund,

10. Friluftsrådet,

11. Jan Nielsen, Østermøllevej 32, Fredsø, 7900 Nykøbing Mors.



Fredningsnævnet for Nordjylland,

Nordlig del,

Telefon 9968 8461 / 9968 8568,

Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

                                                                                                            Den 17. april 2016

Morsø Kommune

FN-NJN- 57/2015: Mountainbikerute i Legind Bjerge.

Fredningsnævnet modtog den 9. september 2015 med tilhørende kortbilag

fra Morsø Kommune en ansøgning om etablering af en mountainbikerute i

skoven ved Legind Bjerge samt brev af 30. november 2015 med revideret

kortbilag.

Ansøgningen omfatter følgende matr.nre:

4v Legind By, Lødderup, 3c Legind By, Lødderup, 3h Legind By, Lødderup,

4s Legind By Lødderup, 4g Legind By, Lødderup, 4e Legind By, Lødderup,

1d Legind By Lødderup, 1r Legind By Lødderup, 1k Sallingsund Færgegård,

Lødderup, 8f Fredsø By, Lødderup, 23b Fredsø By, Lødderup, 22b Fredsø

By, Lødderup, 21b Fredsø By, Lødderup, 20b Fredsø By, Lødderup, 26b

Fredsø By, Lødderup, 19b Fredsø by, Lødderup og 31 Fredsø by, Lødderup.

Sagens baggrund

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16. juni 1975 om

fredning af arealer ved Legind Bjerge - Højris, delområde 1, der er en til-

standsfredning.

Formålet fremgår ikke direkte af kendelsen, men i brevet vedrørende rejs-

ning af fredningssagen hedder det, at formålet er at beskytte et område, som

inden for sine naturlige landskabelige grænser er bemærkelsesværdigt ved

sin sammensætning af landskabelige, arkæologiske, historiske samt topogra-

fiske og naturvidenskabelige attraktioner. Det er også nævnt, at området

med sin beliggenhed i købstadens nærhed er et udsøgt udflugtsmål, og at

dette forhold illustreres af den udstrakte turistservice, der ydes i Legind

Bjerge plantage i retning af skiltning og køreveje m.v.

Fredningen har blandt andet bestemmelse om, at der ikke uden frednings-

nævnets tilladelse må foretages afgravning, planeringer eller anlæg af nye

vej og store sten må ikke beskadiges eller fjernes. Herudover må der ikke

opstilles skure, border, master m.v. eller andre skæmmende indretninger.

Der er tillagt offentlighedens adgang til fods ad de i området eksisterende

veje og stier samt ret til færdsel til fods og ophold i de udyrkede arealer og i

skovområder bortset fra ungplantninger. Fredningen er ikke til hinder for, at

der med fredningsnævnets godkendelse udføres de for almenhedens rekreati-

ve udnyttelse af området nødvendige anlæg samt etableres skiltning.

Sagen vedrører alene spørgsmål om etablering af en mountainbikerute i Le-
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gind Bjerge og ikke Højris-området.

Møde den 2. december 2015

Fredningsnævnet afholdt den 2. december 2015 et indledende møde. I mødet

deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministeri-

elt udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede  medlem

Poul Kristensen.  For Morsø Kommune mødte Anja Sørensen og Hans Ja-

kob Sørensen. For Danmarks Naturfredningsforening, lokal afdeling, mødte

Jørgen Rasmussen og Per Nielsen. For Plantningsselskabet Legind Bjerge

ApS mødte formanden for bestyrelsen Henrik Nielsen og Ole Thygesen. For

Morsø Cykelklub mødte Kaj Trans og Bjarne Smedegaard. For Jespershus

Ressort ApS mødte Carsten Overgaard og Jens E. Nørgaard og for Morsø

Firma- og Familieidræt mødte Jørgen Larsen.

Under mødet kom det frem, at Plantningsselskabet ApS ved Henrik Nielsen

og Ole Thygesen fra HedeDanmark ikke havde taget endelig stilling til det

foreliggende projekt. På den ene side er man ikke interesseret i cykling i

skoven, men på den anden side ønsker man en aftale og en løsning på uorga-

niseret cykling i skoven.

Anja Sørensen fra Morsø Kommune gennemgik under henvisning til det re-

viderede kortmateriale det foreliggende projekt med henholdsvis lette, mid-

delsvære og svære spor. Der foretages ikke terrænregulering, men der sker

enkelte steder en opfyldning af mudderhuller med stabilgrus. Derudover

etableres nogle af sporene som parallelspor til eksisterende stier i det eksi-

sterende terræn,  og der vil kun undtagelsesvist blive beskåret træer/grene og

opfyldning vil kun ske i cykelsporets bredde, som ikke overstiger 0,5 m.

Derudover etableres der en skiltning i form af i alt 50 lave træpæle påsat

piktogrammer med angivelse af mtb-rute. Placeringen af disse pæle er mar-

keret med blå pil på det fremsendte kortbilag.

Kaj Trans og Bjarne Smedegaard fra Morsø Cykelklub, oplyste, at der i om-

rådet færdes en 3-4 forskellige cykelklubber, der alle ønsker ordnede forhold

for at sikre, at cykelkørselen ikke tager overhånd i skoven. De ønsker derfor

opmærkede ruter. De gjorde opmærksom på, at en regulering vil medføre en

begrænsning af den cykling, der foregår nu. En større andel af cyklisterne er

ikke medlemmer af de forskellige i cykelklubber.

Danmarks Naturfredningsforening ved Jørgen Rasmussen og Per Nielsen til-

kendegav, at man gerne ser en løsning, hvor både ejeren af skoven og sko-

vens forskellige brugere  kan blive tilfredse. Der er ingen tvivl om, at man

med en regulering af kørslen med mountainbikes i form af en rute kan opnå

et bedre resultat, end den tilstand, der råder i dag. Der bør tages hensyn til,

hvilken grad af belastning skoven kan tåle.

Carsten Overgaard fra Jespershus Ressort ApS bemærkede, at Godset Høj-

ris, som ejer en anden del af skoven, har givet udtryk for, at man ikke for

øjeblikket ønsker at tage del i en samlet løsning med cykling i skoven.

Nævnet foretog en besigtigelse af de steder på ruten, som kommunen havde

fundet frem. Herefter blev sagen udsat på at indhente en udtalelse fra Natur-
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styrelsen, Det åbne land, København.

Naturstyrelsen, Det åbne land, har den 8. februar 2016 afgivet en udtalelse i

sagen.

Den omstændighed, at fredningens bestemmelser ikke nævner cykling, af-

spejler efter Naturstyrelsens vurdering den daværende naturfredningslovs

bestemmelser om adgang til skove, jf. § 55 stk. 3. Disse tillod kun adgang til

fods ad eksisterende veje. Naturfredningsloven er siden erstattet af naturbe-

skyttelsesloven, som tillader cykling i private skove på veje og stier fra kl. 6

til solnedgang jf. § 23 stk. 5. Det er således Naturstyrelsens vurdering, at

cykling er tilladt på veje og stier i de skovbevoksede dele af Legind Bjerge

jf. naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Det er samtidig Naturstyrelsens

vurdering, at projektet fordrer fredningsnævnets godkendelse som følge af,

at der nu oprettes et kilometerlangt netværk af nye stier, der punktvis udbe-

dres ved udlægning af stabilgrus og opsætning af et større antal piktogram-

pæle.

Herudover har Naturstyrelsen, Det åbne land, redegjort for, at også andre

myndigheders godkendelse kan være påkrævet.

Møde den 23. marts 2016

Fredningsnævnet afholdt nyt møde den 23. marts 2016.

I mødet deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det

ministerielt udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede

medlem Poul Kristensen.  For Morsø Kommune mødte Anja Sørensen. For

Plantningsselskabet Legind Bjerge ApS mødte direktør Ole Sørensen og be-

styrelsesmedlemmerne Niels Jørgen Clausen og Marie Starklint samt Ole

Thygesen fra HedeDanmark. For Morsø Cykelklub mødte Kaj Trans. For

Jespershus Ressort ApS mødte Carsten Overgaard og Jens E. Nørgaard og

for Morsø Firma- og Familieidræt mødte Jørgen Larsen.

Nævnsformanden tilkendegav, at fredningen ikke er til hinder for cykling på

veje og stier. Han opfordrede herefter den tilstedeværende bestyrelse for

Plantningsselskabet Legind Bjerge ApS til at tilkendegive, hvorvidt man er

indstillet på, at det nu foreliggende projekt gennemføres. Bestyrelsen tilken-

degav, at dette er man indstillet på.

Der var under mødet enighed om, at der er tale om en forsøgsperiode på 3

år, således at projektet ved forsøgsperiodens udløb tages op til fornyet over-

vejelse med henblik på en eventuel permanent ordning og endelig dispensa-

tion fra fredningsnævnets side.

Anja Sørensen nævnte, at Morsø Kommune ikke ønsker at deltage i vedlige-

holdelsen af mountainbikeruten.

Kaj Trans bemærkede, at nogle ruter markeret med sort i kortbilagets neder-

ste højre hjørne er nye ruter, men langt de fleste er på eksisterende stier.

Tanken med det foreliggende projekt er at få skabt ro i den centrale del af

skoven.
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Ole Thygesen henledte opmærksomheden på, at der i dag ikke er skiltning i

skoven og at der er 10-15 indfaldsveje til skoven, hvor der bør være skilt-

ning.

Carsten Overgaard opfordrede kommunen til at betale for skiltning/piktog-

rammer.

Fredningsnævnet rejste spørgsmål om udarbejdelse af færdselsregler og

skiltning, som skal godkendes af fredningsnævnet.

Alle de mødte var interesseret i, at der udarbejdes færdselsregler og opsættes

skiltning blandt andet med oplysning om mountainbikesporet.

Fredningsnævnets afgørelse

Det fremgår af fredningskendelsen, at der ikke uden nævnets godkendelse

må ske opfyldninger eller planeringer i det fredede område, ligesom der med

fredningsnævnets godkendelse kan udføres de for almenhedens rekreative

udnyttelse af området nødvendige anlæg samt etableres skiltning

Fredningsnævnet meddeler på baggrund af de foreliggende oplysninger tilla-

delse til etablering af de cykelruter, der fremgår af det reviderede kortbilag,

der vedhæftes denne afgørelse, samt tilladelse til opsætning af skiltning i

form af i alt 50 lave træpæle påsat piktogrammer med angivelse af mtb-rute.

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det af hensyn til de landskabelige vær-

dier kan være gavnligt at begrænse og koncentrere kørslen med mountainbi-

kes til at foregå på den afmærkede rute, ligesom der også på den måde kan

tages bedre hensyn til de andre brugere af skoven.

Denne tilladelse er gældende i 3 år. Ved forsøgsperiodens udløb kan sagen

tages op til fornyet overvejelse med henblik på en eventuel permanent ord-

ning og endelig dispensation fra fredningsnævnets side. Hvis fredningsnæv-

net ikke gør mountainbikeruten permanent, skal Morsø Cykelklub drage om-

sorg for nedtagning af de opsatte 50 lave træpæle med piktogrammer.

Der stilles vilkår om, at Morsø Kommune efter forhandling med Plantnings-

selskabet Legind Bjerge ApS. og de berørte klubber udarbejder forslag til

færdselsregler og skiltning, som skal godkendes af fredningsnævnet.  Det

bemærkes, at disse færdselsregler skal indeholde bestemmelser om, at der

ikke uden fredningsnævnets godkendelse må afholdes arrangementer i form

af afvikling af løb, stævner og lignende med deltagelse af andre end de loka-

le brugere af ruten. Forslaget om færdselsregler og skiltning m.v. skal være

nævnet i hænde inden den 1. juni 2016 fra denne afgørelse.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen

offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Natur- og

Miljøklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf.
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også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside

www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens

udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges

fristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

• Adressaten for afgørelsen,

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

• offentlige myndigheder,

• en berørt nationalparkfond,

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i

afgørelsen,

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er

beskyttelse af natur og miljø, og

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører

sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en

klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i

forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først,

når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse

ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen,

eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende

klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og

Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring

af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en

afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Natur-

og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret,

hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller

førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at

klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage

tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Natur- og Miljøklagenævnet vurderer,

at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen

trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et

afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke

udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage

måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2,

at dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den

er meddelt.

Med venlig hilsen
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Niels Bjerre

Denne afgørelse er sendt til følgende:

1. Tage Leegaard,

2. Poul Kristensen,

3. Naturstyrelsen, København, NST 4112-03390,

4. Morsø Kommune, att. Anja Sørensen,

5. Danmarks Naturfredningsforening, København,

6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Mette Jensen,

7. Dansk Ornitologisk Forening, København,

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Jens Jørgen Pedersen,

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,

10. Dansk Jægerforbund,

11. Plantningsselskabet Legind Bjerge v/ Hedeselskabet Region Midt/Vest,

12. Morsø Cykelklub v/ Kaj Trans,

13. Jespershus Ressort ApS,

14. Friluftsrådet Morsø,

15. FLUIF v/ Ib Lank,

16. CKMA v/ Kalle Christensen,

17. Morsø Firma- og Familieidræt v/ Jørgen Larsen.



Fredningsnævnet for Nordjylland

Nordlige del, Badehusvej 17,

9000 Aalborg

Telefon 99 68 84 61 / 99 68 85 68

Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

                                                                       Aalborg den 11. juli 2016

Morsø Kommune

FN-NJN- 57/2015: Mountainbikerute i Legind Bjerge.

Ved en afgørelse af 17. april 2016 meddelte Fredningsnævnet tilladelse til

etablering af en mountainbikerute i Legind Bjerge. Som et vilkår for dispen-

sationen blev der stillet krav om, at der af Morsø Kommune sammen med de

berørte klubber og Plantningsselskabet Legind Bjerge som ejer af skoven

skulle udarbejdes forslag til færdselsregler og skiltning med henblik på næv-

nets godkendelse.

Ved mail af 31. maj 2016 har Morsø Kommune fremsendt følgende forslag

vedrørende færdselsregler:

"...

Velkommen til Legind Bjerge

Plantningsselskabet Legind Bjerge blev etableret i 1892, med henblik på

at skabe en bynær lystskov. Skoven er privatejet, og blev i 1975 fredet.

I fredningskendelsen er fastsat bestemmelser for offentlighedens adgang

til skoven. Det betyder at:

• Du må gå på alle veje og stier samt på udyrkede arealer og i skov

områderne bortset fra ungplantninger.

• Du må cykle i skoven ad eksisterende veje og stier der er egnede til

cykling fra kl. 6 til solnedgang. Du må cykle ad de store grusveje

gennem skoven hele døgnet.

• Motoriseret kørsel er kun tilladt ad de store grusveje gennem sko

ven.

• Ridning er tilladt ad de store grusveje der fører gennem skoven.

• Campering må ikke finde sted.

• Af hensyn til privatlivets fred må du ikke tage ophold nærmere end

50 m fra beboelsesbygninger.

• Regler for MTB-kørsel kan ses på de store skilte på skovens store

parkeringspladser.

Skoven kan undtagelsesvist være lukket af for offentlighedens adgang i

forbindelse med jagt.

Du må ikke tage grene af træer og buske, eller grave planter op. I perioden

fra 1. marts til 31. oktober må du ikke ryge nær nåletræsbevoksninger,

græsklædt skovbund, lyngarealer eller unge bevoksninger.

Adgang sker på eget ansvar. Vis hensyn og smid ikke dit affald i skoven,

men tag det med dig, eller efterlad det i en affaldsspand.

God tur!

...."

Morsø Kommune har endvidere udarbejdet følgende forslag til ordensregler
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for MTB-kørsel:

"...

Kør hvor du må:

• MTB-ruten er ensrettet.

• Du må kun cykle på veje og stier.

• Undgå at køre på markerede vandreruter.

• Kør ikke på fortidsminder, gravhøje og diger.

Kør ansvarligt:

• Tilpas din fart, og hold afstand.

• Cykel sammen – husk hjelm og telefon.

• Skån MTB-ruten i meget våde perioder, brug kun de robuste spor og

skovvejene.

• Kast dig kun over stejle nedkørsler og andre teknisk krævende

udfordringer, hvis du er sikker på du kan klare dem. Se dem an først.

Vis hensyn:

• Kør i roligt tempo når du møder andre gæster.

• Smid ikke dit affald i naturen.

Generelt:

• Al færdsel, cykling og ophold sker på eget ansvar.

• Morsø Cykelklub og andre lokale foreninger vedligeholder løbende

ruterne, men garanterer ikke for deres beskaffenhed eller sikkerhed.

• Der gøres opmærksom på, at arrangementer i form af afvikling af løb,

stævner og lignende med deltagelse af andre end de lokale bruge

re af ruten, ikke må afholdes uden fredningsnævnets godkendelse.

Sporet vedligeholdes af frivillige. Støt vedligeholdelsen af sporet via

MobilePay xx xx xx xx.

..."

Morsø Kommune har oplyst, at der planlægges opsætning af kort over mo-

untainruter med færdselsregler 4 forskellige steder, blandt andet i skiltehuset

ved Store Bøgedal. Skiltet, der måler 74*99 cm, er i grønne nuancer. Skiltet

med (generelle) færdselsregler påtænkes opsat 14 forskellige steder ved ind-

gangsvejene til skoven. Dette skilt vil være i A3 størrelse.

Fredningsnævnet skal herved godkende de fremsendte forslag til færdsels-

regler, både hvad tekst og placering m.v. angår.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen

offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og

Miljøklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf.

også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside

www.nmkn.dk .Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens

udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges

fristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:



Side 3/4

· Adressaten for afgørelsen,

· ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

· offentlige myndigheder,

· en berørt nationalparkfond,

· lokale foreninger og organisationer, som har en

væsentlig interesse i afgørelsen,

· landsdækkende foreninger og organisationer, hvis

hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og

· landsdækkende foreninger og organisationer, som efter

deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser,

når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en

klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 500 kr.

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen.

Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om

gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets

hjemmeside www.nmkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og

Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er

forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der

er medgået til at behandle sagen i klagenæv-net, tilbagebetales gebyret dog

ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret,

hvis

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller

førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at

klager trækker sin klage tilbage, eller

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet

har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der

taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget

sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke

udnyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage

måtte være afsluttet.
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Denne afgørelse er sendt til følgende:

1. Tage Leegaard,

2. Poul Kristensen,

3. Naturstyrelsen, København, NST 4112-03390,

4. Morsø Kommune, att. Anja Sørensen,

5. Danmarks Naturfredningsforening, København,

6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Mette Jensen,

7. Dansk Ornitologisk Forening, København,

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Jens Jørgen Pedersen,

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,

10. Dansk Jægerforbund,

11. Plantningsselskabet Legind Bjerge v/ Hedeselskabet Region Midt/Vest,

12. Morsø Cykelklub v/ Kaj Trans,

13. Jespershus Ressort ApS,

14. Friluftsrådet Morsø,

15. FLUIF v/ Ib Lank,

16. CKMA v/ Kalle Christensen,

17. Morsø Firma- og Familieidræt v/ Jørgen Larsen.



Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 

Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 

telefon 9968 8461 

mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

Aalborg, den 4. juli 2017 

Morsø Kommune. 

 

FN-NJN-39 -2017: MTB-løb i Legind Bjerge 

Fredningsnævnet har den 15. juni 2017 fra Morsø Kommune på vegne Morsø Cykelklub v/ Per 

Mikkelsen modtaget ansøgning om tilladelse til afholdelse af et åbningsarrangement med et 

mountainbikeløb.  

Fredningsnævnet har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår 

nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealerne, hvor løbet skal afvikles, er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16. juni 1975 

om fredning af arealer ved Legind Bjerge – Højris, delområde 1, der er en tilstandsfredning. 

Fredningen har bl.a. bestemmelse om, at der ikke uden fredningsnævnets tilladelse må foretages 

afgravning, planeringer eller anlæg af nye veje og store sten må ikke fjernes. Herudover må der ikke 

opstilles skure, borde, master m.v. eller andre skæmmende indretninger. Der er tillagt 

offentligheden adgang til fods ad de i området eksisterende stier samt ret til færdsel til fods og 

ophold i de udyrkede arealer og i skovområder, bortset fra ungplantninger. Fredningen er ikke til 

hinder for, at der med fredningsnævnets godkendelse udføres de for almenhedens rekreative 

udnyttelse af området nødvendige anlæg, samt etableres skiltning. 

Ved afgørelser af 17. april og 11. juli 2016 meddelte fredningsnævnet tilladelse til etablering af en 

mountainbikerute i Legindbjerge med forskellige vilkår om færdselsregler og ordensregler for 

MTB-kørsel. 

Et af vilkårene går ud på, at arrangementer i form af afvikling af løb, stævner og lignende med 

deltagelse af andre end lokale brugere af ruten ikke må afholdes uden fredningsnævnets 

godkendelse. 

Det fremgår af ansøgningen, at løbsarrangementet tænkes afholdt den 27. august 2017, hvor der er 

meningen, at der skal køres et motionsløb på de nye spor i tidsrummet fra kl. 13- 15. Desuden vil 
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der blive fremvisning af grundsporet, hvor alle kan cykle. Det er tanken, at der kan cykles rundt af 

alle (også almindelige cykler) på det lette spor (det grønne spor ) som en præsentation.   

Fremvisningen af det grønne spor forventes at få deltagelse af en 100-150 personer. Jesperhus 

MTB-løbet på hele sporanlægget forventes at få deltagelse af ca. 200 deltagere. Det er endelig 

oplyst, at løbets ruter vil blive afmærket med minestrimmel og pile monteret på skilteholdere, der 

trykkes ned i jorden.  Løbsarrangørerne vil umiddelbart efter løbets afvikling sørge for oprydning i 

form af nedtagning af minestrimmel og anden skiltning. 

Sagens behandling 

Sagen er behandlet uden besigtigelse og som en formandsafgørelse efter bekendtgørelse om 

forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5. 

Morsø Kommune har oplyst, at kommunen ikke har indvendinger imod det planlagte arrangement. 

Danmarks Naturfredningsforening, Morsø afdelingen, har i en mail den 27. juni 2017 meddelt, at 

man ikke har indvendinger imod ansøgningen. 

Plantningsselskabet Legind Bjerge v/ skovfoged Janus Petersen har ikke udtalt sig i sagen.   

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningsnævnet kan under hensyn til de foreliggende oplysninger om varighed af løbet og antal 

deltagere meddele godkendelse til afvikling af arrangementet den 27. august 2017 med 

mountainbikeløb mv., idet der også lægges vægt på, at der umiddelbart efter løbets afvikling vil ske 

nedtagning af minestrimmel og midlertidige skilte. 

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 Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på 

Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på 

dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 

fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

http://www.nmkn/


 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 900 kr. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i 

Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 

overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af 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.  

 

Miljøklage- 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 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 Otto Jensen 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard, 

2. Jens Præstegaard, 

3. Miljøstyrelsen, København, 

4. Morsø Kommune, att. Anja Sørensen, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Mette Jensen 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

http://www.nmkn/


8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 

10. Plantningsselskabet Legind Bjerge v/skovfoged Janus Petersen 

11. Morsø Cykelklub v/ Per Mikkelsen 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Den 10. december 2017

FN-NJN-51-2017: Anlagte anlæg og jordpåfyldning i Legind Bjerge.

Fredningsnævnet har den 4. august 2017 fra HedeDanmark A/S på vegne af Morsø Cykelklub i 
Legindbjerge modtaget en ansøgning om lovliggørelse af 3 anlæg med små broer og jordpåfyldning  
samt ansøgning om opretholdelse af den jordpåfyldning, der er foretaget med grus/sand på 6 steder, 
på fastlagte spor  på eller i tilknytning til eksisterende stier på matr.nr. 31, 19b og 26b, 1k,8f alle 
Legind by, Lødderup, beliggende i området Legind Bjerge, Højris.

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 afgørelse af 16. juni 1975 om fredning af arealer i 
Legind Bjerge, Højris, der er en tilstandsfredning med bestemmelse om, at der ikke må foretages 
afgravning, opfyldninger eller planeringer uden fredningsnævnets tilladelse. 

Det anføres i ansøgningen bl.a. om baggrunden for det ansøgte, at anlæggene og 
terrænpåfyldningen vil gavne og være til glæde for det publikum, som benytter sig af de allerede i 
forvejen – med tilladelse - etablerede mountainbike ruter. Mountainbikeruternes spor vil med tiden 
på grund af abiotiske faktorer kombineret med kørsel blive forringet. Sporene vil blive så mudret og 
visse steder stå med vand i sådan en grad, at det ikke er til at køre igennem, og fristelsen til at køre 
udenom og udvide sporene længere ind i skoven vil være stor. Dertil vil træernes rødder tage skade 
ved dybere spor og komprimering. Udenoms kørsel er meget uønsket, da det vil udvide det 
oprindelige spor og fremme uønsket kørsel i skoven udenfor de fastlagte spor. 

Mountainbikeruterne er et vigtigt element for at tilgodese en af de mange grupper, som benytter sig 
af skoven. Da offentligheden bruger skovens faciliteter i udstrakt grad, har det stor værdi at 
vedligeholde disse mountainbikespor. 

Anlæg og jordpåfyldning er udført på de allerede tilladte mountainbikespor. 

 Anlæg 1 er udformet som en bro placeret over et naturligt vandløb. Anlægget er lavet af naturligt 
materiale, af kløvet træ. 
 Anlæg 2, er to broer placeret som broer over naturlige afløb hvor regnvandet samler sig og løber 
fra. Anlægget er lavet af naturligt materiale, af kløvet træ. 
 Anlæg 3, er en påfyldning med sand over en naturlig forhøjning, hvor sand er blevet lagt på langs 
over toppen. 
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Anlæggene er lavet af materiale, der tager hensyn til landskabet, så det falder naturligt ind med de 
omkringliggende omgivelser. 
Længderne på træet som er fundament for broerne er 50-70 cm. 
Sand er blevet brugt som materiale til jordpåfyldningen. Sandet er blevet lagt på det oprindelig spor 
og følger dets forløb. Sandet er med til at gøre underlaget stabilt. 

Ovenstående foto er et eksempel på den foretagne grus/sand-påfyldning medens nedenstående foto 
er et eksempel på de etablerede anlæg:
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Der er til sagen fremsendt oversigt over de enkelte påfyldningers og anlægs beliggenhed:

Morsø Kommune har i mail af 24. oktober 2017 bl.a. oplyst, at der i området for det ansøgte er 
udbredelsesområde for markfirben, spidssnudet frø, strandtudse, stor vandsalamander samt flere 
flagermusarter. Kommunen vurderer, at området er beliggende så langt fra Natura2000-område, at 
der ikke bliver tale om en negativ påvirkning af dette, ligesom anlæggene ikke vurderes at indebære 
en risiko for bilag IV-arternes udbredelse.

Sagens behandling

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 22. november 2017. I 
besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt 
udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Poul Kristensen. For Morsø 
Kommune mødte Anja Sørensen. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Jørgen Rasmussen. 
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For Plantningsselskabet Legind Bjerge A/S mødte bestyrelsesmedlemmer Ole Sørensen, Marie 
Starklint, Martin Klausen og Niels Jørgen Klausen, samt skovfoged Janus Petersen, og for Morsø 
Cykelklub i Legind Bjerge mødte Michael Pedersen og Torben Sørensen.

Nævnsformanden påtalte indledningsvist at ansøgerne har etableret anlæggene uden tilladelse og 
gjorde særskilt opmærksom på, at skoven er ejet af Plantningsselskabet Legind Bjerge A/S, der har 
været velvillig over for cykelklubbens tilstedeværelse i skoven.

Fredningsnævnet har den 17. april 2016 (FN-NJN-57/2015) på visse vilkår meddelt tilladelse til 
etablering af forskellige cykelruter til mountainbikekørsel.

Morsø Kommune havde ingen indvendinger mod det ansøgte, der falder fint ind i naturen. Det blev 
pointeret, at cykelklubben er ansvarlig for vedligeholdelse og bortskaffelse af anlæggene.

Plantningsselskabet Legind Bjerge A/S og Danmarks Naturfredningsforening havde ingen 
bemærkninger til det ansøgte.

Cykelklubben oplyste, at den vil påtage sig ansvaret for anlæggene og deres vedligeholdelse samt 
bortskaffelse.

Janus Petersen oplyste, at der i skovens østlige del er et enkelt sted, hvor der er afstivning langs med 
sporets side for at holde på skråningen.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Legind Bjerge, Højris 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 finder, at de ansøgte anlæg og jordpåfyldninger i deres helhed falder fint ind i 
naturen. Under hensyn hertil, samt baggrunden for det ansøgte kan nævnet meddele en 
lovliggørende dispensation på vilkår, at ansvaret for vedligeholdelse og bortskaffelse af anlæggene 
påhviler Morsø Cykelklub i Legindbjerge.

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 
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Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 
hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 
virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 
afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.
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Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Poul Kristensen,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Morsø Kommune, sagsnr. 773-2015-29871,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/Mette Jensen,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Jens Jørgen Pedersen,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Plantningsselskabet Legind Bjerge A/S,
11. Morsø Cykelklub i Legindbjerge.



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

Den 20. december 2017

FN-NJN-64-2017: Ansøgning om hegning af ”Kongehøjene” i Legind Bjerge.

Fredningsnævnet har den 17. november 2017 fra Morsø Kommune modtaget en ansøgning om 
hegning af ”Kongehøjene”, som ligger i området Legind Bjerge, Højris.

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 afgørelse af 16. juni 1975 om fredning af arealer i 
Legind Bjerge, Højris, der er en tilstandsfredning. Formålet med fredningen er sikring af området, 
som har landskabelige, arkæologiske, historiske, topografiske og naturvidenskabelige interesser.

Det anføres i ansøgningen bl.a. om baggrunden for det ansøgte, at gravhøjene bliver udsat for en del 
kørsel. En hegning skal hindre, at der køres op på højene. Hegningen vil endvidere sikre en mere 
naturvenlig pleje af arealerne, da der vil blive indgået en aftale med en fåreholder om afgræsning.

Plantningsselskabet Legind Bjerge A/S, som er ejer af arealerne, har erklæret sig indforstået med 
projektet.  

Der vil blive anvendt nethegn til får opsat på kløvede ubehandlede træpæle i en højde på ca. 90 cm.
Der kan henvises til nedenstående luftfoto:
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På kortet er med gul stjerne angivet to klaplåger, der sikrer offentlighedens adgang, og en lidt større 
stjerne, der angiver placeringen af en metallåge til ind- og udlukning af dyr (får) Metallågen er 4 m 
bred. 

Sagens behandling

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 22. november 2017. I 
besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt 
udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Poul Kristensen. For Morsø 
Kommune mødte Anja Sørensen. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Jørgen Rasmussen. 
For Plantningsselskabet Legind Bjerge A/S mødte bestyrelsesmedlemmer Ole Sørensen, Marie 
Starklint, Martin Klausen og Niels Jørgen Klausen, samt skovfoged Janus Petersen.

Plantningsselskabet Legind Bjerge A/S og Danmarks Naturfredningsforening havde ingen 
bemærkninger til det ansøgte.

Morsø Kommune har vurderet, at en hegning ikke kræver en dispensation fra 
fortidsmindebeskyttelseslinjen, men vil alligevel en indhente en udtalelse fra museet. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Legind Bjerge, Højris 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 finder under hensyn til formålet og baggrunden for opsætning af hegn med låger 
mv. omkring ”Kongehøjene”, at der kan meddeles dispensation til det ansøgte.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 
hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

 offentlige myndigheder,

 en berørt nationalparkfond,

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 
miljø, og

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 



virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 
afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,



2. Poul Kristensen,

3. Miljøstyrelsen, København,

4. Morsø Kommune, sagsnr. 773-2017-16587,

5. Danmarks Naturfredningsforening, København,

6. Danmarks Naturfredningsforening v/Mette Jensen,

7. Dansk Ornitologisk Forening, København,

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Jens Jørgen Pedersen,

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,

10. Plantningsselskabet Legind Bjerge A/S,



Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,

Badehusvej 17, 9000 Aalborg,

telefon 9968 8461

mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Aalborg, den 6. januar 2018

Morsø Cykelklub

FN-NJN-61-2017: MTB-løb i Legind Bjerge

Fredningsnævnet har den 19. oktober 2017 fra Morsø Cykelklub v/ Bjarne Smedegaard modtaget 
ansøgning om tilladelse til afholdelse af et Jesperhus MTB-løb den 14. april 2018 og et SRAM Liga 
løb den 15. april 2018 

Fredningsnævnet har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår 
nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Arealerne, hvor løbet skal afvikles, er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16. juni 1975 
om fredning af arealer ved Legind Bjerge – Højris, delområde 1, der er en tilstandsfredning.

Fredningen har bl.a. bestemmelse om, at der ikke uden fredningsnævnets tilladelse må foretages 
afgravning, planeringer eller anlæg af nye veje og store sten må ikke fjernes. Herudover må der ikke 
opstilles skure, borde, master m.v. eller andre skæmmende indretninger. Der er tillagt 
offentligheden adgang til fods ad de i området eksisterende stier samt ret til færdsel til fods og 
ophold i de udyrkede arealer og i skovområder, bortset fra ungplantninger. Fredningen er ikke til 
hinder for, at der med fredningsnævnets godkendelse udføres de for almenhedens rekreative 
udnyttelse af området nødvendige anlæg, samt etableres skiltning.

Ved afgørelser af 17. april og 11. juli 2016 meddelte fredningsnævnet tilladelse til etablering af en 
mountainbikerute i Legindbjerge med forskellige vilkår om færdselsregler og ordensregler for 
MTB-kørsel.

Et af vilkårene går ud på, at arrangementer i form af afvikling af løb, stævner og lignende med 
deltagelse af andre end lokale brugere af ruten ikke må afholdes uden fredningsnævnets 
godkendelse.

Det fremgår af ansøgningen, at der forventes ca. 100 deltagere den 14. april og ca. 350 deltagere 
den 15. april. Der vil ikke ske afspærringer i skoven og løbene skal afholdes på de eksisterende 
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ruter, hvor løbsruten vil blive afmærket med minestrimler. Umiddelbart efter løbet vil 
løbsarrangørerne sørge for oprydning ved nedtagning af minestrimmel og anden form for skiltning.

Sagens behandling

Sagen er behandlet uden besigtigelse og som en formandsafgørelse efter bekendtgørelse om 
forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5.

Morsø Kommune har oplyst, at området ikke er udpeget som Natura 2000 område, ligesom der ikke 
er registreret Bilag IV-arter i skoven. Kommunen har anbefalet, at der i forbindelse med løbet bør 
skiltes ved skovens indgange om løbsafviklingen.

Plantningsselskabet Legind Bjerge v/ skovfoged Janus Petersen har meddelt, at man ikke har 
bemærkninger til ansøgningen.  

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningsnævnet kan under hensyn til de foreliggende oplysninger om varighed af løbet og antal 
deltagere meddele godkendelse til afvikling af de 2 arrangementer henholdsvis den 14. og 15. april 
2018 med mountainbikeløb, idet der også lægges vægt på, at der umiddelbart efter løbets afvikling 
vil ske nedtagning af minestrimmel og midlertidige skilte.  Af hensyn til øvrige brugere af skoven 
bør der i forbindelse med løbet skiltes ved skovens indgange om løbsafviklingen.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 
hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 



sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 
virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 
afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,

2. Miljøstyrelsen, København,



3. Morsø Kommune, att. Anja Sørensen,

4. Danmarks Naturfredningsforening, København,

5. Danmarks Naturfredningsforening v/ Mette Jensen

6. Dansk Ornitologisk Forening, København,

7. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,

8. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,

9. Plantningsselskabet Legind Bjerge v/ Janus Petersen,

10. Morsø Cykelklub v/ Bjarne Smedegaard



Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,

Badehusvej 17, 9000 Aalborg,

telefon 9968 8461

mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

                                                                                                                Den 5. september 2018                                                            

FN-NJN-22-2018: Forbedring af stiforløb i Legind Bjerge - MTB-spor.

Fredningsnævnet har den 15. marts og den 25. juli 2018 fra Morsø Kommune på vegne af Morsø 
Cykelklub modtaget en ansøgning om tilladelse til forbedring af nogle stiforløb- MTB-spor i 
Legind Bjerge. 

Fredningsnævnet har behandlet som en formandsafgørelse efter forretningsorden for fredningsnævn 
§ 10, stk. 5. Fredningsnævnet har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen 
fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 16. juni 1975 om fredning af arealer i 
Legind Bjerge, Højris, der er en tilstandsfredning med bestemmelse om, at der ikke må foretages 
afgravning, opfyldninger eller planeringer uden fredningsnævnets tilladelse.

Fredningsnævnet har i en afgørelse af 17. april 2016 (FN-NJN-57/2015) meddelt tilladelse til 
etablering af en mountainbikerute i Legind Bjerge, ligesom fredningsnævnet i en afgørelse af 10. 
december 2017 (FN-NJN-51/2017) lovliggjorde 3 anlæg med små broer og jordpåfyldning mv.    

Det anføres i den aktuelle ansøgning, at Morsø Cykelklub ønsker at udbedre nogle stiforløb i 
skoven. Arbejdet består i udgravning af spor i en dybde af ca. 15 cm og med en bredde på ca. 50 
cm. Arbejdet skal udføres med en gravemaskine. Den udgravede rende skal fyldes op med en sand-
lerblanding.

Der er i tilknytning til ansøgningen vedlagt et luftfoto med angivelse af, hvor udbedring skal ske.

Museum Thy har i en mail af 16. marts 2018 har udtalt, at arbejdet ikke vil berøre arkæologisk 
sårbare lag under forudsætning af, at der ikke graves dybere end 15 cm. 

Morsø Kommune har i den tidligere sag oplyst, at der i området er udbredelsesområde for 
markfirben, spidssnudet frø, strandtudse, stor vandsalamander samt flere flagermusarter. 
Kommunen vurderede, at området er beliggende så langt fra Natura 2000-område, at der ikke bliver 
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tale om en negativ påvirkning af dette, ligesom anlæggene ikke vurderes at indebære en risiko for 
bilag IV-arternes udbredelse.

Sagens behandling

Sagen er behandlet uden besigtigelse, da arealerne er fredningsnævnet bekendt.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Danmarks Naturfredningsforening, Morsø 
Afdelingen, som i en mail af 28. juni 2018 har udtalt, at foreningen er positiv overfor ansøgningen, 
da der anvendes naturmaterialer. 

Plantningsselskabet Legind Bjerge A/S v/ skovfoged Janus Petersen har i en mail af 31. august 
2018 udtalt, at man ikke har indvendinger mod det ansøgte, hvis der kun er tale om udbedring af 
godkendte og eksisterende spor. Det forudsættes, at der ryddes op efter arbejdets udførelse. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Legind Bjerge, Højris 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 finder, at der kan meddeles dispensation med hensyn til den ansøgte forbedring af 
nogle stiforløb- MTB-spor. Nævnet har lagt vægt på, at der anvendes naturmaterialer, og at der ikke 
graves dybere end ca. 15 cm i det allerede anlagte spor. 

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 
hverdag. 



Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

 offentlige myndigheder,

 en berørt nationalparkfond,

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 
miljø, og

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 
virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 



forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 
afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,

2. Viggo Vangsgaard,

3. Miljøstyrelsen, København,

4. Morsø Kommune, sagsnr. 773-2015-29871,

5. Danmarks Naturfredningsforening, København,

6. Danmarks Naturfredningsforening v/Mette Jensen,

7. Dansk Ornitologisk Forening, København,

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Jens Jørgen Pedersen,

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,

10. Plantningsselskabet Legind Bjerge A/S,

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

Den  4. december  2018

Morsø Kommune

FN-NJN-47-2018: Fjernelse af en spærring for fisk 

Fredningsnævnet har den 10. juli 2018 fra Morsø Kommune modtaget ansøgning med detailprojekt 
og forundersøgelsesrapport om fjernelse af en spærring for fisk i vandløbet Vittrup Strøm på 
matr.nr. 24h Ørding by, Ørding, der ejers af Jacob Dahl Jensen.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen 
for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 16. juni 1975 om fredning af arealer 
ved Legind Bjerge, Højris, der har til formål at bevare arealerne i deres daværende tilstand og med 
bestemmelser om, at der ikke må foretages afgravning, opfyldning eller planering, ligesom bække 
og væld ikke må reguleres.

Det fremgår bl.a. af det fremsendte projekt, at målsætningen er at sikre passage i vandløbet, således 
at faunaen har mulighed for at vandre. Der findes ørred i Vittrup Strøm, men mængden af 
ørredyngel er ringe. Indsatsen er en 5 m lang rørunderføring med et fald på 45 o/oo, hvorved der 
skabes høj hastighed i røret og bunden i røret brydes. Opstrøms røret er der et meget stort fald, hvor 
en stor mængde sten i vandløbet ligger oven på den i regulativet fastsatte bund. Neden for røret ses 
omvendt, at der er dannet et stort spulehul grundet høj hastighed i røret med stor erosion til følge. 
Projektet er nærmere at grave rørlægningen op og tilrette vandløbsbunden. Derefter ilægges et nyt 5 
m langt stålrør, der lægges vandret med en bund i indløb i kote 2,23m og udløbet lægges i samme 
kote. 

Vandløbsbunden opbygges ved ilægning af gydegrus på en 70 m lang strækning. Gydegruset kan 
bestå af 85 % nødder og 15 %  singles og vil være blandet homogent. 

Kommunen har oplyst, at der ikke er Natura 2000-områder i projektområdets nærhed. Der er bilag 
IV-arter overalt på Mors, herunder odder og strandtudse. Det vurderes, at en forbedret fiskeopgang 
vil have positiv effekt på odderens fourageringsområde. Der er ikke registreret strandtudse i 
nærheden af Vittrup Strøm, men der er observeret Stor Vandsalamander samt en lang række 
flagermusarter.
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Projektet vil ikke beskadige eller ødelægge yngle- og rastepladser for arter opført på bilag 3 eller 5 i 
lov om naturbeskyttelse.

Ovenfor ses rørgennemføringen i dag.

Ovenfor indsatsens geografiske placering.
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Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 21. november 2018. I 
besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt 
udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Viggo Vangsgaard. For 
Morsø Kommune mødte Jacob Bruun. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Mette Jensen. 
Ejeren var mødt ved Jens Peter Dahl Jensen, der tilkendegav, at ejeren er positiv over for det 
fremlagte projekt.

Danmarks Naturfredningsforening havde ingen indvendinger mod det ansøgte projekt.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Legind Bjerge, Højris, betyder, at projektet kræver fredningsnævnets 
dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan 
meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Det fremgår endvidere 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en 
fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer 
en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området 
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, 
hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for 
de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til 
loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet må efter sagens oplysninger lægge til grund, at en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger meddele dispensation til det 
ansøgte, der ikke strider mod fredningens formål. Det skønnes, at projektet vil medvirke til, at 
vandløbet vil opnå en god økologisk tilstand.

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
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 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 
virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 
afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre
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Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Viggo Vangsgaard,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Morsø Kommune, att. Jacob Bruun, sagsnr. 773-2017-1113,
5. Danmarks Naturfredningsforening , København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Mette Jensen,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 6
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Jens Jørgen Pedersen,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
12. Dansk Sportsfiskerforbund,
13. Jacob Dahl Jensen
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Morsø Kommune 

Den 30. oktober  2019

FN-NJN-41-2019: Mountainbike-løb i Legind Bjerge.

Fredningsnævnet har den 5. august 2019 fra Morsø Cykelklub v/ Bjarne Smedegaard modtaget an-
søgning om tilladelse til at gennemføre et cykelløb på den nedenfor viste rute søndag den 23. febru-
ar 2020, samt et Ligaløb, der afvikles den 18.-19. april 2020. 

Fredningsnævnet har besluttet at behandle sagen uden besigtigelse og som formandsafgørelse i 
medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5. Fredningsnævnet har truffet afgørelse 
om, at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnet afgørelse af 16. juni 1975 om fredning af Legind 
Bjerge-Højris området, der er en tilstandsfredning, som har til formål at sikre områdets landskabeli-
ge, arkæologiske, historiske, topografiske og naturvidenskabelige interesser og som har bestemmel-
se om, at almenheden tillægges adgang til færdsel til fods af de i området eksisterende veje og stier 
samt til færdsel til fods og ophold på de udyrkede arealer og i skovområderne bortset fra ungplant-
ninger.

Ved afgørelser af 17. april og 11. juli 2016 meddelte fredningsnævnet tilladelse til etablering af en
mountainbikerute i Legindbjerge med forskellige vilkår om færdselsregler og ordensregler for
MTB-kørsel.

Et af vilkårene går ud på, at arrangementer i form af afvikling af løb, stævner og lignende med
deltagelse af andre end lokale brugere af ruten ikke må afholdes uden fredningsnævnets
godkendelse.

Fredningsnævnet meddelte dispensation til et cykelløb ved en afgørelse af 4. juli 2017 (FN-NJN-
39/2019)

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Ifølge ansøgningen ønskes løb afholdt på den rute, der fremgår af ovenstående kortudsnit.

Det er om løbet den 23. februar 2020 oplyst, at ruten den 22. februar 2020 afmærkes med pile samt 
lidt minestrimmel rundt omkring på ruten. Der bliver ingen afspærringer og ruteafmærkningen vil 
ikke være til gene for andre gæster i skoven. Skiltning og opmærkning fjernes umiddelbart efter 
løbet den 23. februar 2020 kl. 12.00.

Om løbet den 18.-19. april 2020 er det oplyst, at der opmærkes med minestrimler på begge sider 
hele vejen rundt. Opmærkningen påbegyndes tirsdag/onsdag i ugen før løbet. 

Morsø Kommune har i en mail af 12. september 2019 anført, at kommunen helt overordnet ikke har 
bemærkninger til det ansøgte, men ønsker, at der stilles vilkår om, at der skal skiltes ved indgangs-
vejene til skoven senest dagen før løbene, og at der fastsættes en kort tidsfrist for oprydning efter 
løbet.

Danmarks Naturfredningsforening har i en mail af 7. august 2019 tilkendegivet, at der ikke er be-
mærkninger til det ansøgte, der anses som en god mulighed for børn, unge og voksne til at komme 
ud i naturen. 

Plantningsselskabet Legind Bjerge har i en mail af 7. august 2019 bemærket, at man ingen bemærk-
ninger har til det ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Legind Bjerge Højris betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispen-
sation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dis-
pensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-
søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 
af arter, som området er udpeget for. 
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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 livs-
stadier. 

Fredningsnævnet må efter sagens oplysninger, herunder oplysninger fra behandlingen af den tidli-
gere dispensationssag, lægge til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 2, eller stk. 3.

Fredningsnævnet kan på baggrund af de oplysninger, der fremgår af det fremsendte materiale, med-
dele dispensation til afvikling af de 2 løb på vilkår, at der skal skiltes ved indgangsvejene til skoven 
senest dagen før de pågældende løb, og at der sker oprydning samme dag løbene er færdigafviklet.

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 virk-
ning 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.na-
evneneshus.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 overskre-
det klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødeva-
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reklagenævnets 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 afgørel-
sesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bort-
falder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Asger Nygaard,
3. Miljøstyrelsen,
4. Morsø Kommune, att. Anja Sørensen.
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Mette Jensen,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Jens Jørgen Pedersen,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
12. Plantningsselskabet Legind Bjerge, att. skovfoged Janus Petersen,
13. Bjarne Smedegaard
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Morsø Kommune 

Den 3. november 2019

FN-NJN-51-2019: Ansøgning om midlertidige anstillingspladser.

Fredningsnævnet har den 27. september 2019 fra Vejdirektoratet modtaget ansøgning om tilladelse 
til at opstille midlertidige anstillingspladser på matr.nr.7000c og 7000d Legind By, Lødderup, i tæt 
tilknytning til, at der udføres reparationsarbejder på Sallingsundbroen.

Fredningsnævnet har efter at have hørt Morsø Kommune og Plantningsselskabet Legind Bjerge 
besluttet at behandle sagen som en formandsafgørelse uden besigtigelse, jf. herved forretningsorden 
for fredningsnævn § 10, stk.5. 

Fredningsnævnet har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden-
for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnet afgørelse af 16. juni 1975 om fredning af Legind 
Bjerge-Højris området, der er en tilstandsfredning, som har til formål at sikre områdets landskabeli-
ge, arkæologiske, historiske, topografiske og naturvidenskabelige interesser og som har bestemmel-
se om, at der ikke må opstilles skure, boder, master, transformatorstationer eller andre skæmmende 
indretninger. 

Der ansøges om tilladelse til at etablere 4 pladser, hvor én plads skal bruges i arbejdets 3 etaper, og 
som vil være beliggende i den vestlige side af en rasteplads beliggende ca. 600 m vest for Sallings-
undbroen på matr.nr. 7000c Legind By, Lødderup. De 3 øvrige pladser, der hver kun skal bruges i 
én etape, placeres i umiddelbar forlængelse af broenden på matr.nr. 7000d Legind By, Lødderup. 
Disse arealer placeres i henholdsvis venstre og højre vejbane/rabat i midten af vejbanen og er på 
henholdsvis 335, 375 og 165 m2 . Pladserne befæstes med grus eller lignende i det omfang, det vur-
deres nødvendigt. De anvendte materialer afrømmes ved afslutning af arbejdet. På pladserne vil der 
være maskiner, containere og skurvogne. For så vidt angår skurvognene muligvis i to etagers højde.

Af sikkerhedshensyn opstilles hegn omkring pladserne.

Pladserne skal være til rådighed i 3 år fra marts 2020 til november 2022. I vintermånederne vil plad-
serne være rømmede.

Det anføres yderligere, at det ansøgte ikke vurderes at medføre påvirkning af områdets naturtyper 
og dyre-plantearter, da der er tale om vejnære arealer. Der er ikke registreret bilag IV-arter i områ-
det. Det oplyses, at nærmeste Natura 2000- områder ( nr. 29 Dråby Vig og nr. 221 Risum Enge og 
Selde Vig) er beliggende ca. 10 km fra Sallingsundbroen.

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Den vestlige ende af arbejdsarealet på Sallingsundbroen er vist med rødt og anstillingspladserne 
med blåt – en foreløbig tegning.

Morsø Kommune har i mail af 23. oktober 2019 bemærket, at det ansøgte bør imødekommes og i 
den forbindelse henvist til fredningsafgørelsens § 5, hvorefter fredningen ikke skal være til hinder 
for, at der anlægges vejbro over Sallingsund og vej gennem det fredede område fra Sallingsund til 
Dalsgaard. Derudover henvises til kendelsens § 26 om anlæg af indretning af parkerings- og op-
holdspladser. Reparationsarbejde er en forudsætning for driften og brugen af de nævnte anlæg, og 
midlertidige anstillingspladser på vejanlægget og på parkeringsareal vurderes således ikke at være i 
modstrid med fredningsbestemmelserne for Legind Bjerge - Højris

Plantningsselskabet Legind Bjerge har i mail af 21. oktober 2019 oplyst, at der ikke er indsigelser 
mod det ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Legind Bjerge Højris betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispen-
sation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dis-
pensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-
søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 
af arter, som området er udpeget for. 
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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 livs-
stadier. 

Fredningsnævnet må efter sagens oplysninger lægge til grund, at en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet kan på baggrund af de oplysninger, der fremgår af det fremsendte materiale, med-
dele dispensation til det ansøgte projekt.

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 virk-
ning 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.na-
evneneshus.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 overskre-
det klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødeva-
reklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse 
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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 afgørel-
sesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bort-
falder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Asger Nygaard,
3. Miljøstyrelsen,
4. Morsø Kommune, sagsnr. 773-2019-12321,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Mette Jensen,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Jens Jørgen Pedersen,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
12. Plantningsselskabet Legind Bjerge, att. skovfoged Janus Petersen,



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

Vejdirektoratet 

Den 12. februar 2020

FN-NJN-10-2020: Ansøgning om midlertidig anstillingsplads under Sallingsundbroen.

Fredningsnævnet har den 10. februar 2020 fra Vejdirektoratet modtaget ansøgning om tilladelse til 
at opstille en midlertidig anstillingsplads på matr.nr. 7000d Legind By, Lødderup, da der skal 
udføres reparationsarbejder på Sallingsundbroen.

Fredningsnævnet har besluttet at behandle sagen som en formandsafgørelse uden besigtigelse, jf. 
herved forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5. 

Fredningsnævnet har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår 
nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnet afgørelse af 16. juni 1975 om fredning af Legind 
Bjerge-Højris området, der er en tilstandsfredning, som har til formål at sikre områdets 
landskabelige, arkæologiske, historiske, topografiske og naturvidenskabelige interesser og som har 
bestemmelse om, at der ikke må opstilles skure, boder, master, transformatorstationer eller andre 
skæmmende indretninger. 

Det er oplyst, at arbejdet omfatter renovering af isbrydere på samtlige 14 søjler som er placeret i 
vand. Arbejdet skal forløbe sideløbende med arbejder på brodækket. Arbejdet er planlagt til 
udførelse i perioden marts 2020 til november 2021. Der er behov for anstillingsplads til opbevaring 
af maskinel, containere til materialer samt skurvogne og flåde/båd ved strandkant, således at 
transport til og fra søjler er mulig. Pladsen vil være på ca. 10 m x 20 m (200 m2) Pladsen vil blive 
befæstet med grus el.lign. i det omfang, det vurderes nødvendigt. 

Det anføres yderligere, at det ansøgte ikke vurderes at medføre påvirkning af områdets naturtyper 
og dyre-plantearter, da der er tale om vejnære arealer. Der er ikke registreret bilag IV-arter i 
området. Det oplyses, at nærmeste Natura 2000- områder ( nr. 29 Dråby Vig og nr. 221 Risum Enge 
og Selde Vig) er beliggende ca. 10 km fra Sallingsundbroen.

Fredningsnævnet har ved en afgørelse af 3. november 2019 meddelt tilladelse til opstilling af 4 
anstillingspladser (FN-NJN-51-2019) i forbindelse med det sideløbende reparationsarbejde på 
brodækket.

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk


Morsø Kommune har i forbindelse med den oprindelige ansøgning i en mail af 23. oktober 2019 
bemærket, at det ansøgte bør imødekommes og i den forbindelse henvist til fredningsafgørelsens § 
5, hvorefter fredningen ikke skal være til hinder for, at der anlægges vejbro over Sallingsund og vej 
gennem det fredede område fra Sallingsund til Dalsgaard. Derudover henvises til kendelsens § 26 
om anlæg af indretning af parkerings- og opholdspladser. Reparationsarbejde er en forudsætning for 
driften og brugen af de nævnte anlæg, og midlertidige anstillingspladser på vejanlægget og på 
parkeringsareal vurderes således ikke at være i modstrid med fredningsbestemmelserne for Legind 
Bjerge - Højris

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Legind Bjerge Højris betyder, at projektet kræver fredningsnævnets 
dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan 
meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 
ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig 
forstyrrelse af arter, som området er udpeget for. 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 
ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der 
er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle 
livsstadier. 

Fredningsnævnet må efter sagens oplysninger lægge til grund, at en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet kan på baggrund af de oplysninger, der fremgår af det fremsendte materiale, 
meddele dispensation til den ansøgte anstillingsplads under Sallingsundbroen.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 
hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.



Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 
virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 
afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Viggo Vangsgaard
3. Miljøstyrelsen,
4. Morsø Kommune, sagsnr. 773-2019-12321,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,



6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Mette Jensen,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Jens Jørgen Pedersen,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
12. Vejdirektoratet
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Den 5. juni 2020

FN-NJN-32-2020: Jesperhus Feriecenter ansøger om opsætning af skilte.

Fredningsnævnet har den 14. maj 2020 fra Jesperhus Feriecenter anmodet om tilladelse til midlerti-
digt at opsætte skilte i områderne omkring forlystelsesparken til brug for besøgendes aktiviteter i 
området under Covid-19-perioden. Det ansøgte projekt er modtaget revideret den 28. maj 2020.

Fredningsnævnet har efter formandens besigtigelse af arealerne samt høring af Legind Bjerge Plant-
ningsselskab v/ skovfoged Janus Petersen, Danmarks Naturfredningsforening v/ Mette Jensen samt 
Morsø Kommune v/Olivier Vryens behandlet sagen som formandsafgørelse i medfør af forretnings-
orden for fredningsnævn § 10, stk.5.

Fredningsnævnet har besluttet at meddele dispensation til det ansøgte reviderede projekt. Begrun-
delsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 16. juni 1975 om fredning af arealer 
ved Legind Bjerge, Højris, der har til formål at bevare arealerne i deres daværende tilstand og med 
bestemmelse om, at der ikke må opstilles skure, boder, master, transformatorstationer eller andre 
skæmmende indretninger. Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at der med fredningsnæv-
nets godkendelse udføres de for almenhedens rekreative udnyttelse af området nødvendige anlæg 
samt etableres skiltning. Der er tillagt almenheden adgang til færdsel til fods ad de i området eksi-
sterende veje og stier samt til færdsel til fods og ophold på de udyrkede arealer og i skovområderne 
bortset fra ungplantninger.

Det fremgår af fredningens § 3 bl.a. følgende:

”…

Fredningen er ikke til hinder for, at der med fredningsnævnets godkendelse udføres de for almenhe-
dens rekreative udnyttelse af området nødvendige anlæg samt etableres skiltning.

…”

Ansøgeren har om baggrunden for ansøgningen oplyst, at man - idet to af parkens store aktiviteter 
er lukket ned i forbindelse med Covid-19 - ønsker at tilbyde gæsterne nogle aktiviteter i naturen 
omkring Jesperhus, og hvor skiltning vil medvirke til at sprede gæsterne ud, fortælle historie og 
lave konkurrencer. Perioden forventes at løbe fra den 8. juni 2020 til den 1. september 2020. 

Ved at planlægge børnevenlige ruter undgås det, at gæsterne kommer ud på mountainbikeruterne. 
Der kan være enkelte steder, hvor ruterne vil krydses.

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Ansøgeren har i revideret ansøgning yderligere oplyst, at skiltene opsættes på eksisterende pæle og i 
samme størrelse som de eksisterende piktogrammer:

Koderne vil få 3 forskellige baggrundfarver alt efter ruten: rød, grøn og gul.
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Morsø Kommune har oplyst, at projektet kan accepteres på følgende betingelser;

- Enhver skiltning skal være af ikke-kommerciel karakter, således at bestemmelserne i naturbeskyt-
telsesloven § 21 bliver overholdt.
- Morsø Kommune skal godkende de endelige skilte, inden de bliver opsat.
- Skiltning skal monteres på eksisterende pæle.
- Ruten, som skal følges, skal være ad eksisterende veje og stier inden for det fredede areal.
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- Morsø Kommune skal godkende de endelige ruter, inden skiltningen bliver sat op.

Morsø Kommune kan på baggrund af den fornyede ansøgning godkende ruterne og skiltning, efter-
som der anvendes eksisterende stier og pæle med afmærkning. Morsø Kommune har ingen yderli-
gere bemærkninger til det ansøgte projekt.

Legind Bjerge Plantningsselskab A/S har i mail af 3. juni 2020 oplyst, at man kan acceptere det 
reviderede forslag i en periode frem til den 1. oktober 2020.

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 26. maj 2020 tilkendegivet, at skoven er åben for 
alle, og at man ikke finder, at der skal opsættes skilte ud over de eksisterende.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Legind Bjerge, Højris betyder, at det ansøgte projekt kræver fredningsnæv-
nets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1, hvorefter fredningsnævnet kan 
meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-
søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 
af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun 
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 tilladelse ikke er i strid med natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger om det ansøgte meddele tilladelse 
til opsætning de pågældende skilte. Fredningsnævnet har lagt afgørende vægt på, at skiltene opsæt-
tes på eksisterende pæle, således at ruterne følger eksisterende veje og stier. Fredningsnævnet har 
også lagt vægt på, at der er tale om en midlertidig foranstaltning, hvor de omhandlede skilte af an-
søgeren skal nedtages pr. 1. september 2020. 

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,
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 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 virk-
ning 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.na-
evneneshus.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 overskre-
det klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødeva-
reklagenævnets 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,
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2. Viggo Vangsgaard,
3. Miljøstyrelsen,
4. Morsø Kommune, att. Olivier Vryens,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Morsø,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Morsø,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds nordvest,
12. Legind Bjerge Plantningsselskab A/S,
13. Jesperhus Feriepark,
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 

Badehusvej 17, 9000 Aalborg, tele-

fon 24968604 

mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

Arkil A/S 

Den 15. juni 2021 

FN-NJN-29-2021: Ansøgning om forlængelse af tidligere meddelt tilladelse til midlertidig an-

stillingsplads under Sallingsundbroen. 

Fredningsnævnet har den 25. maj 2021 fra Arkil A/S modtaget ansøgning om forlængelse af tidligere 

tilladelse til at opstille en midlertidig anstillingsplads på matr.nr. 7000d Legind By, Lødderup, da der 

fortsat skal udføres reparationsarbejder på Sallingsundbroen. 

Fredningsnævnet har besluttet at behandle sagen som en fornyet ansøgning om dispensation og som 

en formandsafgørelse uden besigtigelse, jf. herved forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5. 

Fredningsnævnet har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden-

for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.  

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 16. juni 1975 om fredning af Legind 

Bjerge-Højris området, der er en tilstandsfredning, som har til formål at sikre områdets landskabelige, 

arkæologiske, historiske, topografiske og naturvidenskabelige interesser og som har bestemmelse om, 

at der ikke må opstilles skure, boder, master, transformatorstationer eller andre skæmmende indret-

ninger.  

 

Fredningsnævnet meddelte 12. februar 2020 tilladelse til nedenstående projekt: 

”… 

Det er oplyst, at arbejdet omfatter renovering af isbrydere på samtlige 14 søjler som er placeret i vand. 

Arbejdet skal forløbe sideløbende med arbejder på brodækket. Arbejdet er planlagt til udførelse i 

perioden marts 2020 til november 2021. Der er behov for anstillingsplads til opbevaring af maskinel, 

containere til materialer samt skurvogne og flåde/båd ved strandkant, således at transport til og fra 

søjler er mulig. Pladsen vil være på ca. 10 m x 20 m (200 m2) Pladsen vil blive befæstet med grus 

el.lign. i det omfang, det vurderes nødvendigt.  

Det anføres yderligere, at det ansøgte ikke vurderes at medføre påvirkning af områdets naturtyper og 

dyre-plantearter, da der er tale om vejnære arealer. Der er ikke registreret bilag IV-arter i området. 

Det oplyses, at nærmeste Natura 2000- områder ( nr. 29 Dråby Vig og nr. 221 Risum Enge og Selde 

Vig) er beliggende ca. 10 km fra Sallingsundbroen. 

Fredningsnævnet har ved en afgørelse af 3. november 2019 meddelt tilladelse til opstilling af 4 an-

stillingspladser (FN-NJN-51-2019) i forbindelse med det sideløbende reparationsarbejde på brodæk-

ket. 
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Morsø Kommune har i forbindelse med den oprindelige ansøgning i en mail af 23. oktober 2019 

bemærket, at det ansøgte bør imødekommes og i den forbindelse henvist til fredningsafgørelsens § 5, 

hvorefter fredningen ikke skal være til hinder for, at der anlægges vejbro over Sallingsund og vej 

gennem det fredede område fra Sallingsund til Dalsgaard. Derudover henvises til kendelsens § 26 om 

anlæg af indretning af parkerings- og opholdspladser. Reparationsarbejde er en forudsætning for drif-

ten og brugen af de nævnte anlæg, og midlertidige anstillingspladser på vejanlægget og på parke-

ringsareal vurderes således ikke at være i modstrid med fredningsbestemmelserne for Legind Bjerge 

– Højris…”. 

 

Det er nu oplyst, at arbejderne nu forventes afsluttet i november 2023. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Legind Bjerge Højris betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispen-

sation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele di-

spensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-

søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af 

arter, som området er udpeget for.  

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun 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 livs-

stadier.  

Fredningsnævnet må efter sagens oplysninger lægge til grund, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet finder det ubetænkeligt på baggrund af de oplysninger, der fremgår af det tidligere 

fremsendte materiale, at forlænge den meddelte dispensation til den ansøgte anstillingsplads under 

Sallingsundbroen indtil 1. december 2023.  

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevare-

klagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-

side www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 

klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

• Adressaten for afgørelsen, 

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• offentlige myndigheder, 

• en berørt nationalparkfond, 

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
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• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.  

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet 

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarekla-

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-

udkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

Med venlig hilsen 

 

 

Niels Bjerre 

Denne afgørelse sendes til: 
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1. Tage Leegaard, 

2. Viggo Vangsgaard 

3. Miljøstyrelsen, 

4. Morsø Kommune, , 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Morsø, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Morsø, 

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 

10. Friluftsrådet, centralt, 

11. Friluftsrådet, kreds Nordvest, 

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

 

Morsø Kommune 

Den 3. oktober 2021 

 

 

FN-NJN-41-2021: Ny beboelse på Sallingsundvej 93, 7900 Mors. 

Fredningsnævnet har den 22. juli 2021 fra Morsø Kommune modtaget en ansøgning om tilladelse til 
at opføre en ny beboelse på matr.nr. 1i, Legind By, Lødderup, beliggende Sallingsundvej 93, 7900 
Mors. Ansøgningen er indsendt af ejeren Poul Erik Haubo. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation. Begrundel-
sen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 16. juni 1975 om fredning af arealer 
ved Legind Bjerge-Højris, der har til formål at sikre områdets landskabelige, arkæologiske, historiske, 
topografiske og naturvidenskabelige interesser. 

Fredningen har en bestemmelse om, at bebyggelse ikke er tilladt. Større om- og tilbygninger af eksi-
sterende bygninger må kun finde sted med fredningsnævnets tilladelse. 

Det fremgår af sagen, at der ansøges om efter nedrivning af eksisterende bebyggelse - opført i 1932, 
på 51 m2 samt 20 m2 udhus - at opføre et enfamiliehus på 77m2 med samme placering som den nuvæ-
rende bolig og som udgangspunkt i samme niveau.  

Huset ønskes opført i sortmalet thermotræ med tag af sort tagpap og tagrender af zink. Facadehøjden 
bliver 2,4 m og med en taghøjde på 4,2 m. 

Morsø Kommune har oplyst, at ejendommen ikke er beliggende i Natura 2000-område, og der er ca. 
10,5 km til nærmeste Natura 2000-område, Dråby Vig Habitat- og Fuglebeskyttelsesområde.  

Morsø Kommune har endvidere vurderet, at det ansøgte er et diskret og almindeligt byggeri, som 
ikke ændrer væsentligt, hverken på det samlede visuelle indtryk af området eller på påvirkningen af 
plante- og dyrelivet.  

Her nedenfor facadetegning af det nye hus. 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Situationsplan: 
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Fredningsnævnets behandling af sagen. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse. I besigtigelsen deltog frednings-
nævnet ved formanden, dommer, Niels Bjerre og det ministerielt udpegede medlem Tage Leegaard. 
Det kommunalt udpegede medlem Viggo Vangsgaard havde forfald. Viggo Vangsgaard har lokal 
kendskab til området og har efterfølgende deltaget i votering i sagen.  

For Morsø Kommune mødte Ida Moesner. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Jørgen 
Frank Rasmussen. Ejeren Poul Erik Havbo og frue var mødt sammen med Oluf Jacobsen. 

Ejeren oplyste, at der ikke vil blive foretaget terrænreguleringer. Terrassen foran bygningen bliver 
som nu ca. 20 m2. 

Morsø Kommune og Danmarks Naturfredningsforening havde ingen bemærkninger til det ansøgte. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Legind Bjerge-Højris betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispen-
sation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele di-
spensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-
søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af 
arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3, kun med-
dele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbre-
delsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er 
nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.  

Fredningsnævnet må efter sagens oplysninger lægge til grund, at en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet har besluttet at meddele dispensation til det ansøgte projekt. Fredningsnævnet har 
lagt vægt på de foreliggende oplysninger om projektets beliggenhed, størrelse og materialevalg, samt 
oplysningen om, at der ikke foretages terrænreguleringer. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevare-
klagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-
side www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
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 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 
miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 
for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 
Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet 
klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarekla-
genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 
behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-
udkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

Med venlig hilsen 

 
Niels Bjerre 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard, 
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2. Viggo Vangsgaard, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Morsø Kommune, sagsnr. 20210151, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,  
6. Danmarks Naturfredningsforening, Morsø, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Morsø, 
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest, 
12. Poul Erik Havbo, 
13. Oluf Jacobsen. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 3025 5459 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

 

Morsø Kommune 

Den 4. juli 2022 

 

FN-NJN-61-2021: Lovliggørelse af istandsættelse af sommerhus. 

Fredningsnævnet har den 30. november 2021 fra Højriis Slot og Gods v/ Ib Smith modtaget ansøgning 

om lovliggørelse af foretagen udskiftning af udvendig og indvendig træbeklædning og udskiftning af 

nyt vinduesparti, inklusive en glasdør, samt beklædning med nyt tagpap. Samtidig er der bygget en 

ny terrasse. 

Bygningen er beliggende i Højriis Skov på matr.nr. 8b Kaarup By, Lødderup med udsigt udover 

Pistolsøen. 

Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen og har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen 

for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 16. juni 1975 om fredning af arealer 

ved Legind Bjerge, Højris, område 2, der er en tilstandsfredning, der har til formål at sikre området 

med landskabelige, arkæologiske, historiske, topografiske og naturvidenskabelige interesser og som 

har bestemmelse om at bebyggelse ikke er tilladt, men eksisterende bebyggelse skal kunne fornyes, 

ligesom der skal kunne foretages sådanne tilbygninger, som ikke ændrer bebyggelsens helhedskarak-

ter. Herudover må kun sådan bebyggelse finde sted, der alene tjener områdets almene rekreative an-

vendelse og kun efter fredningsnævnets forudgående godkendelse af udformning og placering. 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Ovenfor ses det nedrevne sommerhus og neden for sommerhuset som det fremstår nu. 

 

Morsø Kommune har i en mail af 3. februar 2022 vurderet følgende: 

”… 

Af § 3 i fredningsbestemmelsen fremgår det, at bebyggelse ikke er tilladt, og at skure og andre skæm-

mende indretninger ikke må finde sted. Fredningsnævnet kan dog godkende, at der for almenhedens 

rekreative udnyttelse kan udføres nødvendelige anlæg. Af Overfredningsnævnets kendelse af 16. juni 

1975 i sagen om fredning af Legind Bjerge-Højris området er bygningen ikke nævnt som en bygning 

indenfor fredningens afgrænsning. Hvorvidt bygningen eksisterede ved fredningens ikrafttrædelse, er 

ikke oplyst af ansøger. Det er Morsø Kommunes vurdering, at istandsættelsen af bygningen er af 

uvæsentlig betydning, men at bygningen i sin helhed både før og efter istandsættelsen er skæmmende 

for området. Bygningen ligger højt med frit udsyn over Pistolsøen. Bygningen fremstår derfor meget 

tydelig i landskabet og kan ses fra stor afstand fra det meste af området. Bygning er privat og ikke 

etableret med henblik på offentlighedens rekreative udnyttelse 



3 
 

…”. 

Ansøger har heroverfor i en mail af 6. februar 2022 anført følgende: 

”… 

Vi har modtaget kopi af kommunens redegørelse til fredningsnævnet for Nordjylland vedr. hytte Ma-

trikel nr. 8 B Kaarup, Lødderup. 

Redegørelsen beskriver den foretagne istandsættelse. 

Vurderingen er dog behæftet med en alvorlig og afgørende mangel, idet man ser bort fra at bebyg-

gelsen er tilladt af Fredningsnævnet for Thisted Amtsrådskreds. Sagen hedder 18/1960 af 18.oktober 

1960.  Heri godkendes bebyggelsen og der gives samtidig tilladelse til udvidelse med to sovekabiner, 

en skorsten samt en terrasse med en pergola. 

Tilladelsen er tinglyst på ejendommen den 18.10.1960. 

…” 

Morsø Kommune har den 7. februar 2022 svaret: 

”… 

Jeg har modtaget din besked, og kan ganske rigtig af tingbogsoplysningen se, at fredningsnævnet i 

oktober 1960 enstemmigt har vedtaget at meddele dispensation til bygningen. 

  

Det er Fredningsnævnet, der behandler din ansøgning om istandsættelsen, og Morsø Kommune har 

ikke på det nuværende grundlag flere bemærkninger til den konkrete sag. 

…”. 

 

Morsø Kommune har fremsendt protokoltilførsel af 6. oktober 1960 om dispensation fra skovbygge-

linjen på ejendommen, tinglyst 18. oktober 1960: 

 

”… 

Andrageren bemærkede, at han nu ønsker den midlertidige bebyggelse gjort permanent, idet han fin-

der, at en bebyggelse andetsteds vil være skæmmende, medens den nu opførte bebyggelse ikke virker 

skæmmende.  

Andrageren foreviste det nu opførte hus og bemærkede, at han ønsker at udvide bebyggelsen med 2 

sovekabiner på husets nordside, samt at opføre en skorsten, ligesom han ønsker at anlægge en terrasse 

med pergola på husets vestside.  

Andrageren bemærkede, at han ikke ønsker at tilføre huset el. og telefon, ligesom han ikke agter at 

foretage yderligere bebyggelse indenfor skovfredningsbyggelinien. 

  

Nævnet vedtog enstemmigt at meddele den ansøgte dispensation til et byggeri som det i dag oplyste, 

på betingelse af, at der ikke foretages yderligere bebyggelse, hverken midlertidig eller vedvarende på 

arealet indenfor skovfredningsbyggelinien, at det i dag godkendte byggeri ikke underkastes udven-

dige ændringer m.h.t. udseende, farve, tagdækning eller andet.  

 

Danmarks Naturfredningsforening, Morsø afdeling, har i en mail af 14. marts 2022 anført følgende: 

”… 

DN Morsø har besigtiget det omtalte hus og vil hermed udtale: 

For os at se er det et helt nyt hus med træterrasse, som ikke var der i forvejen. 

Huset er meget i iøjnefaldende, da det er lyst træ, som huset er beklædt med. 

Huset er også meget synligt på lang afstand, da der er ryddet mange træer og buske. 

Det kaldes nu et sommerhus. 
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Der er ikke søgt om tilladelse før byggeriet er startet, man håber på en godkendelse efter. 

DN Morsø mener, bygningen i sin helhed både før og efter istandsættelsen er skæmmende for områ-

det. Vi ser helt, at den ikke er på denne placering. 

Bygningen ligger højt med frit udsyn over Pistolsøen. Bygningen fremstår derfor meget tydeligt i 

landskabet og kan ses fra stor afstand fra det meste af området 

…”. 

 

Miljøstyrelsen har i en mail af 12. april 2022 oplyst følgende: 

”… 

Den tinglyste servitut af 17-10-1960 er efter Miljøstyrelsens opfattelse en B-deklaration med dispen-

sationsvilkår i forhold til skovbyggelinjen. Denne type deklarationer skal behandles efter nugældende 

regler, og fredningsnævnets kompetence er overgået til Morsø Kommune, der er den nuværende myn-

dighed i forhold til skovbyggelinjer. Sommerhuset er stadig omfattet af en skovbyggelinje. Vedhæftet 

er uddrag af Overfredningsnævnet Orienterer fra november 1987, hvor disse B-deklarationer omta-

les.  

 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 16-06-1975 om fredning af Legind 

Bjerge, Højris. 

  

På følgende kort er placeringen af det ansøgte vist med rød prik. Fredet areal er vist med skravering. 

kortet vedhæftes også som selvstændig PNG-fil. 

 

 
 

Miljøstyrelsen har vurderet det ansøgte i forhold til habitatdirektivets bilag IV og vurderer, at det ikke 

vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dy-

rearter, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3 eller ødelægge plantearter nævnt i naturbeskyt-

telseslovens bilag 5. 

Det ansøgte er ikke beliggende i et Natura 2000-område, og Miljøstyrelsen vurderer, at det ikke kan 

påvirke nærtliggende Natura 2000-områder 

…”. 

 

Fredningsnævnets behandling af sagen 
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Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 15. juni 2022. I besigtigelsen 

deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, og det ministerielt udpegede medlem 

Tage Leegaard. Det kommunalt udpegede medlem Jesper Balle Kristensen var forhindret i at deltage, 

men har efterfølgende deltaget i votering i sagen. For Morsø Kommune mødte naturmedarbejder Kri-

stian Kobberø Jensen. Ejeren Ib Smith var mødt. 

 

Ib Smith oplyste, at han påtænker at male bygningen med trætjære, så den fremstår mere diskret. 

 

Morsø Kommune henviste til de fremsendte indlæg og tilføjede, at kommunen ikke ville udtale sig 

afgørende imod en lovliggørelse af istandsættelsen af bygningen, hvis bygningen males med en farve 

i jordfarveskalaen.   

 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

Fredningen af arealer ved Legind Bjerge, Højris betyder, at det ansøgte projekt kræver fredningsnæv-

nets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1, hvorefter fredningsnævnet kan med-

dele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-

søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af 

arter, som området er udpeget for. 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun 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 livs-

stadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Det kan på baggrund af sagens oplysninger lægges til grund, at bygningen var opført, før skoven blev 

fredet i 1975. Fredningsnævnet meddelte således tilladelse til opførelse af huset i 1960 efter de da-

gældende regler om skovbyggelinjen. Morsø Kommune er i dag myndighed i relation til skovbygge-

linjen. 

Det følger af fredningsbestemmelserne, at fredningsnævnet kan godkende en fornyelse af eksiste-

rende bebyggelse.  

Efter de foreliggende oplysninger om karakteren af sommerhusets istandsættelse med valg af mate-

rialer mv. kan fredningsnævnet meddele en lovliggørende dispensation. Fredningsnævnet stiller som 

vilkår for lovliggørelsen, at bygningen males med en farve i jordfarveskalaen.  

 

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 
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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.naevnenes-

hus.dk. 

 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet 

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarekla-

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 

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. 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
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Med venlig hilsen 

 
 

Niels Bjerre 
 

Denne afgørelse sendes til: 
1. Tage Leegaard, 

2. Jesper Balle Kristensen, 

3. Miljøstyrelsen, 

4. Morsø Kommune, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Morsø, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Morsø, 

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 

10. Friluftsrådet, centralt, 

11. Friluftsrådet, kreds Nordvest, 

12. Højriis Slot og Gods v/ Ib Smith 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 3025 5459 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

 

Den 31. oktober 2022 

Morsø Kommune 

 

FN-NJN- 43-2022: Fornyet tilladelse til oprensning af sø på Legindvej 41, 7900 Nykøbing Mors. 

Fredningsnævnet har den 17. august 2022 fra Morsø Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til 
at foretage oprensning af en sø på matr.nr. 3d Kårup By, Lødderup, beliggende Legindvej 41, 7900 
Nykøbing Mors. Ansøgningen er indsendt af Jan Rokkjær Nielsen. 

Sagen er behandlet på skriftligt grundlag af fredningsnævnets formand, jf. forretningsorden for fred-
ningsnævn § 10, stk.5. Nævnet har besluttet herefter besluttet at meddele dispensation til det ansøgte.  

Sagens baggrund  

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16. juni 1975, der er en tilstandsfred-
ning, hvis formål er at sikre områdets landskabelige, arkæologiske, topografiske og naturvidenskabe-
lige interesser. Fredningen har bestemmelser om, at der ikke må foretages afgravninger eller plane-
ringer.  

Ejeren har ansøgt om dispensation til at etablere en sø på ca. 35 x 55 meter eller i alt ca. 2.000 m2 
med bugtede kanter. Brinkerne vil blive anlagt med en svag hældning i forholdet 1:5  

Morsø Kommune har oplyst, at arealerne er beliggende uden for Natura 2000, og at der ikke vil ske 
påvirkning af et sådant område, ligesom der ikke er registreret bilag IV-arter på ejendommen. Det er 
kommunens vurdering, at opgravning af søen vil øge biodiversiteten i området og vil være et poten-
tielt levested for flere bilag IV-paddearter. Det nævnes, at formålet med søen netop er at øge biodi-
versiteten og variationen i landskabet. 

Fredningsnævnet har tidligere den 11. januar 2016 meddelt dispensation til at etablere en sø, men 
ansøgeren har ikke fået sit projekt gennemført indenfor 3 års fristen.  

Morsø Kommune meddelte den 12. januar 2016 dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3, jf. § 
65 på en række nærmere vilkår, men også denne afgørelse skal i givet fald fornyes. Morsø Kommune 
har oplyst, at man er indstillet på at meddele en fornyet dispensation. 

Danmarks Naturfredningsforening har i en mail af 6. oktober 2022 tilkendegivet, at man er positivt 
indstillet over for tiltaget, der vurderes at ville være en berigelse for naturen i området.  

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Det fremgår af tidligere sagsbehandling, at fredningsnævnet den 2. september 1993 har meddelt di-
spensation til etablering af en tilsvarende sø på arealerne, men tilladelsen blev ikke udnyttet. Det 
daværende Viborg Amt havde inden da behandlet ansøgningen og meddelt tilladelse efter naturbe-
skyttelseslovens § 3 på nærmere betingelser, herunder blandt andet, at det opgravede materiale skal 
køres væk, alternativt fordeles på tilstødende græsmarker.  

 

Fredningsnævnets afgørelse  

Fredning af arealer ved Legind Bjerge-Højris er en tilstandsfredning, hvis formål er at sikre områdets 
landskabelige, arkæologiske, topografiske og naturvidenskabelige interesser med bestemmelser om, 
at der som udgangspunkt ikke må foretages opgravning eller planering. Projektet kræver derfor fred-
ningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnæv-
net kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-
søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af 
arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun med-
dele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbre-
delsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er 
nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.  

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet lægger til grund, at etablering af en sø på det ansøgte sted, der svarer til det areal, 
der er vist på kortmateriale bilagt fredningsnævnets afgørelse den 2. september 1993 og frednings-
nævnets afgørelse af 11. januar 201, vil fremme biodiversiteten på arealerne og vil derfor ikke være 
i strid med fredningens formål.  

Nævnet kan herefter meddele dispensation til det ansøgte på vilkår, at det opgravede materiale skal 
køres væk, alternativt fordeles på tilstødende græsmarker.  

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 
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bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevare-
klagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-
side www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet 

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 

Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 

afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 

medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-
udkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 
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Med venlig hilsen 

 
Niels Bjerre 

 

Denne afgørelse sendes til: 

 1. Tage Leegaard,  

2. Jesper Balle Kristensen, 

3. Miljøstyrelsen,  

4. Morsø Kommune, att. Lene Olesen Jensen, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København,  

6. Danmarks Naturfredningsforening, Morsø,  

7. Dansk Ornitologisk Forening, København,  

8. Dansk Ornitologisk Forening, Morsø,  

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning Lund,  

10. Friluftsrådet, centralt, 

11. Friluftsrådet, kreds Nordvest,  

11. Jan Nielsen. 
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