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Fredet: FNK 9.10.1971
Over~redningsnævnets stad
~æste1se a~ 8.3.1973.ol Formål. .• Landskabeligt og videnskabeligt værdi~u1dt klitområde,

hvis værdier ønskes sikret mod aktuelle sommerhusudstyk-
ningsplaner.

Indhold : Der henvises til FN~ a~ 9.10.1971 - side' 46-50 - j~r.
over~redningsnævnets stadfæstelse af 8.3.1973 ved hvil--
ken visse arealer udtages af ~redningen~

Ejer Staten og private.
,

Påtaleret : Fredningsnævnet og ~redningsplanudvalget.
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

År 1976, den 26. april , afsagde overfredningsnæv-
net følgende

k e n d e l s e

.' i sagen nr. 2134/71 om fredning af hede- og klitarealer mellem
Lyngby og Flade S0 i Sydthy kommune.

Ved kendelse af 9/10 1971 besluttede frednine;snævnet
for Viborg amts nordlige fredninBskreds fredning Df arealer mel-
lem Lyngby og Flade sø omfattende ialt 2.95~,4 ha, hvortil kommer
selve søarealct på ca. 400 ha.

Bekendtgørelse om rejsning af fredningssag el' foretaget
bl.a. i Statstidende den 19. og 20. december 1968 efter påstand
nedlagt af fredningsplanudvalget for Viborg amt.

Fredningsplanudvalget har i sin bogæring om sag~)rejsnin8
om den lan9skabqli.f,e~lacering udtalt følgende:

•

"Mere klart end c:,nd(';t steds nordenf jords tilkendeeivp.r
sig i Sydthy den skarpe landskabelige skillelinie mellem de store
Bamlede naturområder og l~ndbruBs]Dndet. De udstrakte klitområder
f;yd for Sten bjey'g ph; n taDc, mellelJlClE~nne og de store lagune 8øer
ved Agger, er vel blandt Danmarks mest værdifulde samlede landskabs-
elemeflter. Ornrcldet,der .i. fredn i.ne:c;disponeringspl~m(m for Hvj.dbjerg-
0rurn-IJodbjere, kommune, er klrJ ssifi cere t sonl fred ningrwærdigt, er i
den udarbejdede generalplanskitse for Thisted amt omfattet af de
naturparktDnker, man fra udvalgets side har gjort sig vedrørende
landområdet Ir2 Hanstholm til /ggertange. (Der henvises i denne for-
bindelse til nbturfredningskomQissionena l bet~nknine bilag 5 OB
6 samt de sie, dertil knyttede bilag 5 a og 6 a (kortbilag) )."

I'~,
I,

Om fredningsområdetB karakter har fredningsplanudvaJ.get

\
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anført følgende:

Landskabsoannelee.
Områdets geologiske dannelse giver sig klart til kende

foran Lodbjerg fyr i den lave forrevne klit ved Porskær Rimmel',
hvor der ses et ejendommeligt sort sandet lerlag stikke frem af
klitvæggen; nærmere undersøgelse af dette lag viser skaller af
store havsnegle og muslinger, alt i en delvis knust tilstand. Fra
det gamle hav, der for et par tusinde år siden strakte sig ind
blandt holmene i Thy, er man med disse sorte leraflejringer sprun-
get 20-30 mill. år tilbage i tiden. Siden disse lag blev dannet
på bunden af et halvtropisk hav, der strakte sig ind over det me-
ste af det nu\~rende Danmark, er der forløbet 3-4 istider med in-
tervaller på omkring 100.000 år. Dette sorte lerl8.8 ligger under
istidens moræneaflejringer og er således betydeliet ældre end dis-
se istider, hvoraf den første begyndte for omkring 600.000 år si-
den. Under dette sorte ler findes i skrivekridtet rester af havdyr,
hvis tilotedeværelse viser, at denne aflejring må have dannet sig
på btUlden af et varmt hav, oG så laDet tilbage kan man altså følge
områdets dannelse.

.)

De karakteristiske vejrforhold, der har præget og formet
området, har ligeledes dannet de mange halvmåneformede klitter,
der har den konvekse runding mod øst, de såkaldte parabelklitter.
Disse vandreklitters horn forlænges bagud mod brudstedet af de of-
te kilometer lange rimmel', hvorimellem banen, ad hvilken klitten
er vandret, ligger som en gnnoke plan afblæsningsflade, idet san-
det er fjernet ned til et niveau lidt over grundvandstanden, hvor
fugtighedsforholdene hindrer bortblæsning. I området fra Lodbjerg
tjl JJyngby er disse klitvolde rigt repræsenteret, og flere af dem
vandrer stadig øst på. på grund af de ustabile vilkår må den vilde
flora kæmpe en stadig kamp for at bemæctige sig de frie sandf12der,
og her skabes således en egnskarakteristisk karsk og mager vegeta-
tion. længere havværts, hvor plantedækket er stabiliseret i de grå
klitter, er det lyng og rævling, klitstar, sandokæg og gråris,
der giver landskabet kolorit. Hist og her har stormen brudt hul i
det beskyttende plantedække på langbakk.ernes luvartside, ofte på
steder hvor kreaturerne har græsset; her dannes store vindkedler,
i hvilke sandet under stormen piske3 rundt af hvirvelvinde, og
sluttelig ophobes som hvide klitter på læsiden; disse åbner klit-
ter danner ofte grundlaget for de tidligere nævnte p2rabelklitter
eller vandreklitter.

,-

Historie.
Arkæologiske undersøgelser har fastslået, at sandflugten

i området er af meget gat!lIlleldato; der har i det mindste været
temmelig kraftig sandflugt i den tidligere stenalder, og klimaet
er senere mildnet så meget, at nye ~~kstlag er groet frem oven på
fygesandet. I disse sandflugtsområder holdt stenalderfolkene til,
og i nutiden kan man finde spor fra deres færdsel ovenpå de første
sandflugtslag. Spredt i omr2det ligger flere markante gravhøje,
og ved enkelte afbl~sningsflader ses endnu spor af agerfelter.

Den store sandflugtsperiode i l5-l6oo-tallet er som nævnt
den geologiske forudsætning for det landskab, vi ser i dag. At sog-
net tidligere har været skovdækket, viser de stadige fund af træ-
rødder i de af sandet dækkede mosestrækninger, og navnene på 2 for-
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svundne landsbyer: Skovsted og Bøgstrup tyder også derhen. I be-
gyndelsen af 17oo-tallet må sandflugten have taget voldsomt til;
skoven er nu borte, og i uhyre mængder vælter sandet sig ind over
marker og enge. De små søer, der lå i området, opfyldes helt af
sandet, og ses nu, når havet æder af havskrænten, som tykke lag
af sort martørv. 1 Lodbjerg plantage vides at have ligget en
fiskerig sø, hvis skrænter endnu kan skimtes i en hedeflade nord
for fyret. Lodbjerg kirke var i reformationstiden så stærkt sand-
dækket, at den blev flyttet til sin nuværende plads længere inde
i land; men her indhentedes den atter af sandet, og det fremgår
af et kirke syn fra 1723, at kirkegården er så overføget med sand,
at det skjulte gravstederne og gik op over kirkevinduerne. Vest-
ligst i området ved fiskerlejet i Lyngby var der før sandflugten
store arealer med mose og lyng, hvor nu de kæmpemæssige klitter
tårner sig op.
Klitsøernes flora og faw1a.

Det fremherskende landskabselement i området: klitten,
fremstår dels som vildt forrevne, ret løse klitpartier, som især
ud mod havet når anseelige højder, dels af vidtstrakte klitheder,
varieret af mosestrækninger, rimmer og miler.

Som følge af den rige repræsentation af landskabstyper
området udviser, og som følge af den relative uberørthed, der end-
nu hersker i disse Danmarks mest ensomt beliggende ogne,finder
man en rig mangfoldighed af karakteristiske udsnit af flora og
fauna, der især er knyttet til de talrige vandarealer og fugtige
partier me1.1em klitterne.

1 Possø og Holten sø 3/4 km nord derfor ses en vegeta-
tion, der som helhed er usædvanlig rig og interessant. Den lille
Sekshannet Bækarve, der er fundet på ialt 15 lokaliteter i Dan-
mark, vokser både i Possø og ved søen nord derfor i plantagen.
Videre findes i Possø Smal'bladet Pindsvineknop (Spargænium Affins)
og Flydende Kogleaks (Scirpus Fluitans), der begge er meget sjæld-
ne, og foruden den Gulgrønne Brasenføde (Isoetes Echinosporum)
forekommer oeså den knapt så sjældne Sortgrønne Brasenføde (180e-
tes Lacustre).

En tredie af småsøerne ligger nordøst for Possø lige
ved plantaeen. Den er herved noget mindre beskyttet mod kulturpå--
virkning. Den er også mere fladvandet og temmelig tilgroet, såle-
des at Brasenføden her forekommer i et ganske andet plantesamfund
end i Pocsø, og i et samfund der overhovedet er ret forskelligt
fra det sædvanlige.

Ved Grønbakke hæver klitten sig til 37 m. Ved østfoden
af denne klit ligger den særprægede klitsø, Grønbakkevand, der
ligesom de 2 østligere liggende klitsøer, Bisholevand og Næste-
vand, er underkastet store vandstandssvingninger med en forsinkel-
se på knapt l år i forhold til nedbøren.

Grønbakkevand er en stor, næsten planbundet klitsænkning,
som til tider er vandfyldt, til andre tider tør, uden at vand-
standens vekslen står i nogen åbenbar sammenhæng med nedbøren.
Efter længere perioder uden vand danner bunden en næsten nøgen
sandflade, kun med spredtstående småplanter af de få arter, der
er i stand til at klare sig under sådanne forhold, bl.a. den ret
sjældne dværgsiv (Joncus Pygmaeus).

Grønbakkevand, Bisholevand og Næstevand er tilholdssted
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for den sjældne og interessante dafnie (Eurycerus Glacialis).
Den sjældne Kortskaftet Skeblad (Alisma Granineum) vok-

ser ved bredden af ørum og Flade søer. Det er en sydlig plante,
der i Danmark findes nogle steder på roligt, lavt vand, som lig-
ger åben for so18n og varmes stærkt op i solskinsperioder.

Det areal, som fredningsnævnet har besluttet at frede, ud-
gør som anført knap 3.000 ha landareal fordelt med ca. 1/3 tilhø-
rende det offentlige, ca. 1/3 tilhørende A.P. Møller-rederierne
og ca. 1/3 andre private ejere.

';, •I,
~
,\

f

" •IIr,
I'
\

De af fredningsnævnet besluttede fredningsbestemmelser
går ud på en bevaring af landskabet, herunder forbud mod opdyrk-
ning af udyrkede arealer samt offentlig adgang til fods ad eksi-
sterende veje oe stier og for kørend8 i beeræiwet omfang.

For den således besluttede fredning har fredningsnævnet
tilkendt en sam18t erstatning på 256.340 kr. fordelt på 31 af de
i.alt 43 omfattede ejendomme.

Fredningsnævnet har med fredningsplanudvalget været enigt
i, at byggeri inden for dette store i det væsentlige uberørte
landskab kun burde tillades med den yderste tilbageholdenhed, men
har dog anset det for mulic;t inden for det store område tilhøren-

•
de A.P. Møller-rederierne at kunne tillade opførelse af indtil
12 feriehuse på særligt udpegede steder. Fredningsnævnet har der-
imod ikke kunnet følge Sydthy kommunes ønske om friholdelse af
visse aree.ler i fredningsområdet med henblik på sommerhusbebyggel--
se.

II. OverfredningSl~vnets behandling.
17 lodsejere og 2 ejere af huse på lejet grund ankede til

overfredningsnævnet - for lodsejernes vedkommende væsentligt med
påstand om højere erstatning, og i nogle tilfælde om tilladelse
til opførelse af feriehuse.

Også Sydthy kommune ankede, idet man ikke har følt sig
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overbevist om berettigelsen af at frede det pågældende omr~de.
I tilfælde af fredning burde en sådan i hvert fald begrænses til de
mulige arealer, der af botaniske, geologiske eller arkæologiske

•

grunde måtte være fredningsværdige. Yderligere måtte dels adgangs-
forholdene til arealet forbedres og dels ønskedes visse af arealer-
ne udlagt til sommerhusbebyggelse, i alt fald i området omkring
Skomagerrimme syd for Lyngby by, men også områder syd for Mortens-
sanne og et område omkring Kropbakker i områdets østlige del.

Den 6/7 1972 afholdt overfredningsnævnets besigtigelse og
forh8.ndlede herved med de ankende og sagens øvrige parter. På

• grundlag af de herved og senere fremkomne supplerende oplysninger
har overfredningsnævnet i det væsentlige kunnet stadfæste fred-
ningsnævnets kendelse, idet følgende er besluttet:

A. Fredningens omfang.
Overfredningsnævnet har besluttet i det væsentlige at fast.-

holde fredningens omfang som vedtaget af fredningsnævnet, idet det
her drejer sig om et af de få steder i landet med store uberørte,
udyrkede og næsten ubebyggede arealer. Overfredningsnævnet har der-

•.'e for kunnet tilslutte sig fredningsnævnet i dets principielle stil-

•
lingtagen til ikke at tillade sommerhusbebyggelse inden for frea-
ningsområdet og har fundet, at heller ikke de af nævnet tilledte
sommerhuse på lb.nr. 5, A.P. Møller-rederiernes, arealer kan 1,illa-
des opført, jfr. nærmere nedenfor. Ud fra ønsket om i størst mu-
ligt omfang at imødekomme Sydthy kommunes ønsker med hensyn til
sommerhusplanlægning har overfredningsnævnet besluttet sig for en
vis begrænsning i det for fredningen mindre væsentlige Svankærom-
råde mod øst.

Fredningens afgrænsning er herefter som vist på det kendel-
sen vedlagte kort, og den kan beskrives således:

Mod vest: Vesterhavet fra Vester Agger tillandingspladsen
ved Lyngby.
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Mod nord: Fra landingspladsen følgende bivej nr. 4 til
Gaffelbakke nordvest for Hvidbjerg by, idet grænsen cog forløber
syd om Lyngby by og de spredte sommerhuse i tilknytning til b;yen.

Mod øst: Fra den offentlige bivej nr. 4 mod syd, vest
om sommerhusområdet ved Hvidbjerg by og derefter langs bækkell
gennem Overgaard plantage og videre øst og syd om Troldborg klit-
ter og Nørlcær bakker. Fra Nørkær bakker mod syd, øst om Knubber-
tag og Kropbakker, og videre vest og syd om den u.dtørrede S~corkær
sø. Syd for Storkær sø følges det gamle leje for bækken fra Stor·-• kær indtil bivejen fra Ørum til Løgstrup. Bivejen føle;esmod vest
indtil Kirkesande, hvorfra grænsen forløber nord o~ vest om Løg-
strup og Tolbøl til Flade sø. Derefter følges øst - og sydbredden

Mod syd: Sydbredden af Flade sø og videre nord om Vester
Agger til Vesterhavet.

B~ Der fastsættes følgende generelle b~stelnmelse!:,som )eUl1

fraviges i det omfang, hvori dette bestemmes nedenfor under C.

l. Arealerne skal henligge i deres naturljge tilstand, og der
må som følGc heraf ikke foretages afgravning, opfyldning eller
planering . .Dermå dog optages ral til eget brug med direkte bort-·
kørsel af d~t optagne. Der må ikke ske dræning, bortpt~pning af
vand, regulering af søbredder eller vandløb, gravning af nye grøf-
ter eller uidybning af eksisterende.

Bestemmelserne er ikke til hinder for, at eksisterende
grøfter oprenses og vedligeholdes, ligeE;om eksi.sterende drænled-
ninger må vedligeholdes i nødvendigt omfang. Endvidere skal det

.e være ejerne af arealer, der i dag er Ullderdyrkning, tilladt at
foretage afvanding af disse, også ved gravning af nye grøfter.

Nye veje i området må ikke anlægges, og gennemgribende ud-
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bygning af de eksisterende primitive veje eller spor mi ikke
finde sted. Der må dog med tiltrædelse af nævnet foretages istand-
sættelsesarbejder vedrørende vejen ud til Lodbjerg Fyr.

~ Udyrkede arealer må ikke opdyrkes og ikke gøres til gen-
stand for jordbehandling, herunder behandling med kemikalier, der
kan skade eller forandre det vilde plante- eller dyreliv.

•
AreAlel~er i øj~blikket er upder kultur, må dyrkes

som hidtil og allerede tilplantede arealer må fortsat opretholdes
som plantager og må om fornødent efter tilladelse fra frednings-
nævnet behandles med kemikalier af' hensyn ti.l skovdriften.

Selvsået trævækst skal kunne ornhugges ved fredningsplan-
udvalgets foranstaltning, såfremt ejeren ikke selv ønsker at fore-
tage hugsten.

Græsning kan finde sted i nuværende omfang. Endvidere

•...e
kan høslet og lyngslagning samt tørveskrælning finde sted som hid-
til til eget brug, ligesom der må skæres tagrør .

Ubeplantede arealer må ikke beplantes, og det salllineg~l-
der arealer, for hvilke der med fredningsnævnet truJffes aftale om

• øjeblikkelig eller fremtidig opgivelse af eksisterende beplantnin-
ger.

Fredningen skal ikke være tj.l hinder for, a t frednings-
planudvalget efter aftale med ejerne og uden udgift for disse
træffer foranstaltninger til bevarelse af en ønsket naturtilstand

~ Foran8tående bestemmelser skal ikke være til hinder for,
at der til enhver tid iværksættes de foranstaltni.nger, som af

•- skovstyrelsen eller sandflugtskornmissionen måtte findes p:lkri.i)V \

de til sandfluptens dæmpeIse og klitternes bevaring, dog således
at der ved dæmpnine i videst muligt omfang undgås anvendelse af

træplantning.

B086979
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På arealer, der tilhører miljøministeriet, skovstyrelsen~
kan dette uden fredningsnævnets samtykke udføre normale forstlige
arbejder samt anlægge stier og mindre parkeringspladser, anbringe
bænke, skilte nI.V. og gennemføre den ovenfor under punkt 2, stk. 3

og 6, O~landlede pleje.
Skovstyrelsen kan endvidere foretage grusgravning m.v. til

egne anlægsarbejder på det fredede samt opsætte skure m.v. og• anlægge skovveje som led i arealernes drift.
Til foretagelse af foranstaltninger, der må anses for at

• medføre væsentlige ændringer i forhold til frednineens formål,
kræves dog fredningsnævriets tilladelse .

.1.:.. ~ystinspektorntet skal uden erstatning eller andet veder-
lag ,til ejerne være berettiget til:
at anlægge de for kystens sikkerhed nødvendige diger eller andre

sikringsanlæe, herunder at rykke det eksisterende dige mod øst,
således at afstanden fra havet til diget efter kystinspektora-
tets skøn til enhver tid er forsvarlig,

•'e at foretage de for kystsikringens opbygning og opretholdelse nød-
vendige arbejder såsom: Anlæg af fornødne veje, sporanlæg og

• andre færdselslinier , oplags-, a}'bejdspladser m. m. samt
at forbyde færdsel - om fornødent a~ afsp~rre nedslidte områder af

bevoksningen på havdiget, såfremt skader efter "kystsinspektora-
tets skøn er så væsentlige, at digets standsikkerhed forringEs.

5~ Der må ikke fremtidig på arealerne foretages nogen form for
bebyggelse, hverken midlertidig eller vedvarende, ligesom der
ikke må opstilles boder, skure, master, transformatorstationer,
campingvogne, telte eller andre indretnineer, der kan virke skæm-

"e mende eller forringe områdets betydning for almenheden.

B086979
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Bestemmelsen skal ikke være til hinder for, at der efter
indhentet godkendelse på egnede steder opstilles overdækkede fod-
ringssteder for vildt.

Eksisterende bebyggelser må omhygges under fredningsnævnets
cenGur med hensyn til ydre fremtræden. Dette gælder dog ikke de i
omrtJ.detværende sommerhuse på lejet grund, idet disse huse skal :f jer-

• nes. Se dog nedenfor under C .

6. Almenheden skal have 8.dganf,til fods ad eksisterende veje
~ og stier i hele området, derunder også i eksisterende skove og pJan-

taeer, ligesom almenheden skal hRve ret til kørende færdsel ad
vejen til Lodbjerg Fyr; dette sidste dog under forudsætning af, at
vejstykket optages som offentlig bivej.

Der pålægges iøvrigt ikke ved nærværende kendelse arealerne
særlige bestemmelser om adgang for almenheden; men det foruds~ttec,
at almenheden har adgang til samtlige arealer i det ved den til en--
hver tid gældende naturfredningslov hjemlede omfang.

•-•
~ Indsøen "Possøll må ikke gøres til genstand for sprøjtninc
med kemikalier eller lignende, således at den vilde flora og faunn
kan lide skade, ligesom søen ikke må forurenes ved udledning af
spildevand og lignende.

fh Spildevandsafløb i "Flade Søll fra de fredede landarealer-
må ikke finde sted, ligesom sejlads med speed-både på søen ikKe
skal være tilladt.

9. Servitutten skal ikke være til hinder for, at der ved fred----
•e

ningAplanudvalgets foranstaltning efter køb af dertil egnede area-
ler eller efter forhandling med lodsejerne eventuelt etableres par-
keringspladser i. området. På disse må der opstilles fornødne ski.1.-

te, affaldskurve m.v. samt, om det måtte være ønskeligt, etableres

B086979
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toiletter.

lo. Påtaleret i henhold til servitutten tilkommer frednings-
nævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds samt fredningsplan-
udvalget for Viborg amt.

• c. Særlige forhold vedrørende enkelte~re •
Lb l rn dl f B. . + c..' h' ( 1\r t 4 r.: d H' d.nr. : ..lanæge. ru J.rgJ.v uC lery:...~ l'la r.nr. ? _, Vl-

bjerg klit).
Det eksisterende sommerhus tillades udvidet under fred-

ningsnævnets censur med hensyn til større~lse og ydre frerutræden
iøvrigt.

Lb.nr. 11: l'hljøministeriet, skovRtyrelsen. (Matr.nr. l .Q of,
l ~ Hvidbjerg klit, l .Q, l Q, 4 ~ Lodbjerg sogns klitter og l b
ørum sogns klitter).

En grøft til Possø tillades oprenset ved maskinkraft.

Lb.nr. 15-16: Proprietær Troels Ifversen. (Matr.nr. l ~ og 21 a
Hvidbjerg klit, dele af 19 ~ og 19 ~ Hvidbjerg klit, del af 20 ~

Hvidbjerg by og sogn).
Possø's naturlige vandstand skal opretholdes. Hvis derfor

den etablerede ålekiste i søens afløb fjernes eller forfalder,
skal afløbet påny kastes op i tilstrrnkkelig højde til at sikre
vandstandens opretholdelse.

(3 ved Possø beliggende huse eller skure anses for ikke
at være opført i strid med naturfredningsloven).

re
Lb.nr. 20: Fuldmægtig Kurt Hansen. (Matr.nr. 13 ~ Hvidbjerg Klit).

Fredningen skal ikke være til hinder for, at det tidligere
af fredningsnævnet tilladte sommerhus opføres på det fredede -

B086979
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dog under fredningsnævnets censur i spørgsmålet om ydre fremtræ-
den og nærmere placering.

Lb.nr. 28: Assurandør H.J. HummeIshøj m.fl .. (Matr.nr. 24 d
Ørum Klit).

Den delvis foretagne beplantning af matr.nr. 24 d ørum
klit kan fortsættes.

l=.9...:l.~r. 36: Civilinr.;eni_ør.Niels Steensen. (IVIatr.nr.5 ?l, 6 §.. 6 Ql

7 §., 7 g, 7 h, 8 Q og lo §. Lodbjerg Klit, 25 Q Nr. og ~dr. Ålum).
~ Et tidligere dyrket areal af matr.nr. 7 §. m.fl. Lodbjere,
klit - på sydsiden af de østlige arealer - tillades opdyrket.

~ Det på matr.nr. 7 g Lodbjerg klit beliggende feriehus
"Lodbjerg klithus" tillades - under frednine;snævnets censur med
hensyn til placering, størrelse og udseende - flyttet jnd i Jand
eller nybygget, hvis husets forbliv~på stedet trues af erosio~
eller klitdannelser.

•-•
c. Der sker ikke ved fredningen nogen ændring i bestående vej-
rettigheder.

Lb.nr. 43: Gårdejer Aksel Møller. (Matr.nr. 8 ?- Lodbjerg klit) .
a. Fredningen skal ikke være til hinder for, at der på ejen-
dommen som hidtil lejlighedsvis foretages teltning uden vederlag.

~ Den østlige del af matr.nr. 8 §. Lodbjerg klit tillades
fortsat benyttet som oplagsplads for strandingsgods, og offentlig-
heden har ikke adgang til dette areal, sålænge det anvendes til

,
det nævnte formål.

Lb.nr. 45: Fru Astrid Blilow. (Matr.nr. 9 ~ Lodbjerg klit).
Det eksisterende sommerhus tillades udvidet under frednings-

nævnets censur med hensyn til størrelse og ydre fremtræden iøvrigt.

B086979
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Eventuel fremføring af elektricitet vil være at foretage gennem
jordkabel.

Lb.nr. 48: Tømrermester Sv. E. BUlow. (Matr.nr. lo E Lodbjerg klit).
Det eksisterende sommerhus tillades udvidet under frednings-

nævnets censur med hensyn til størrelse og ydre fremtræden iøvrigt.

Lb.nr. 49a:Sommerhus tilhørende fru Agnete Bach på matr.nr. 25 a
Nr. og Sdr. Ålum.

Det fru Agnete Bach tilhørende sommerhus tillades bibeholdt
i den pågældendes ejertid, dog senest til 31. august 1982.

Lb.nr. 50-58: Kystinspektoratet.
Fredningen skal ikke være til hinder for, at de 4 sommerhuse

på fredet areal af Vandbygningsvæsenets ejendom bibeholdes til den
31. august 1982,dog kun sålænge de tilhører de nuværende somrnerhus-
ejere.

,!;l. Erstatning.
Fredninesnævnet fastsatte erstatningerne efter følgende

hovedretningslinier:
Der ydedes ikke erstatning for fredning af arealer, der i

forvejen er undergivet bestemmelserne i sandflugtslovgivningen.
For de arealer, som er beliggende inden for søbyggelinie,

ydedes der 100 kr. pr. ha og for arealer, der er beliggende inden
for skovbyggelinie 300 kr. pr. ha, medens der for de arealer, der
ikke i forvejen er undergivet begrænsninger, ydedes 700 kr. pr. ha.

Ved beregningen af erstatningerne har fredningsnævnet i
enkelte tilfælde, hvor arealerne er beliggende nær ved bebyggede
områder, forhøjet gennemsnitserstatningen noget.

Overfredningsnævnet afgav erstatningstilbud i alt væsentligt
svarende til det af fredningsnævnet lagte erstatningsniveau, og

B086979
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efter modtagelsen af tilbud fra overfredningsnævnet har 19 af lods-
ejerne givet accept på de tilbudte erstatninger. 12 ejere har ilcke
krævet erstatning for fredningen. De resterende 12 ejere har ønsket
erstatningen fastsat ved taksation. Ved ejerskifte vedrørende 2 ejen-
domme (lb.nr. 49 ~ og 49 E nedenfor) er spørgsmålet om taksation
bortfaldet for disse ejendommes vedkommende.

1§~sations~ommissionen anvendte stort set det af overfred-
ningsnævnet generelt benyttede erstatningsniveau.

Vedrørende ejendommen lb.nr. 5 gjorde det sær~ige forhold
sig gældende, at fredningsnævnet havde tilkendt ejeren en erstatning
på 85.000 kr. med tilladelse til at måtte opføre 12 feriehuse på sær-
ligt udpegede steder. Boligministeriet stadfæstede imidlertid den
22/3 1973 et allerede forud for datoen for fredningsnævnete kendelse
af Viborg amtsråd givet afslag i henhold til by- og landzoneloven på
ansøgning om at måtte opføre disse huse, og overfredningsnævnet op-
hævede herefter den af fredningsnævnet givne tilladelse samt tilbød
en erstatning på 150.000 kr., idet man under hensyn til ejendommens
størrelse samt fordelen ved fredningen for de selskabet tilhørende
arealer uden for fredningsgrænsen fandt, at det iøvrigt anvendte ni-
veau burde nedsættes noget. Taksationskommissionen udtalte ligele-
des, at der vedrørende derule ejendom burde ske en vis skønsmæssig
reduktion i forhold til det almindelige erstatningsniveau. Erstatnin-
gen beregnedes herefter således, at der for det samlede areal på
1115,5 ha ydedes godtgørelse efter den almindelige takst for et areal
på ca. 450 ha uden for klitfredningsamrådet og skovbyggelinien og
ca. 210 ha inden for skovbyggelinien. Den fastsattes herefter til
288.000 kr.

De ejendomme, for hvis vedkommende erstatningen er fastsat
ved taksation er følgende: lb.Dr. 5, 9, lo, 14, 15-16, 20, 34, 38,
39, 41 og 43.
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Overfredningsnævnet har tillagt lb.nr. 5, A.P. Mø11er-
rederierne omkostninger med et beløb a.f 10.000 kr., der ikke for-
rentes.

Det fredede område, ialt ca. 3.326 ha, er vist på det
nærværende kendelse vedhæftede kort, nr. Ofn. 2134/71.

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

De~ af fredninesnævnet for Viborg amts nordlige frednings-

• kreds den 9/10 1971 afsagt e kendelse stadfæstes, således at der
i dot på kortet viste omfang påJægges nedennævnte ejendomÆe de
foran under II B fastsatte bestemmelser, suvidt der ikke under
II C er gjort undtagelse herfra.

e
e
•
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Fortegnelse over de fredede ejendomme.
(De fredede arealer er i visse tilfæl-
de kun del af et matr.nr., se kendel-
seskortet).

Lb.
nr .

Fredet
areal
i halVJ.atr.nr. Navn og adresse

Erstat-
ning
kr.

l. 45~, Hvidbjerg
klit, Hvidbjerg
sogn

1,1 o

2. l~, Hvidbjerg
klit, Hvidbjerg
sogn

1,1

3. 1 bn, Hvidbjer~
klit, Hvidbjerg
sogn

35,5

4. l ah, l ai, l ak,
Hvidbjerg klit,
Hvidbjerg sogn

75,4

5. 32, Hvidbjerg 1115,5
klit, Hvidbjerg
sogn og
9, Ørum sogns klit-
ter, Ørum sogn og
17, Lodbjerg sogns
klitter, Lodbjerg
sogn

8. 18 a, Hvidbjerg
klit, Hvidbjerg
sogn,

2,8

9. 4 Q, 15 ~ og 16 ~,
Hvidbjerg klit,
Hvidbjerg sogn

3,5

lo. l~, Hvidbjerg
klit, Hvidbjerg
sogn

5,8

Tandlæge, fru Birgit
Schierup, Råqhusplad-
sen 5, 8000 Arhus C.
H.Kgl. Højhed f'R/NSS.sSf
Margrethe v/lrs.Eugen
Olsen, Rådhuspladsen 77,
1550 København V.
Lrs. Per Federspiel,
Gothersgade 109,
1123 København K.
Arkitekt Gel~ard Paaske,
Annasvej 19,
2740 Hellerup.

o

4.410.-

4.620.-

Dampskibsselskabet af 288.000.-
1912 A/S og A/S D&illp-
skibsselskabet ~vend-
borg v/rederierne A.P.
Møller, Kgs. Nytorv 8,
1050 København K.
+ omkostninger 10.000.-
Fru Johanne Kathrine
Josefsen, Lyngby,'
7755 Bedsted Thy.
Skibsinspektør Johs.
Kristiansen Krogh,
Sternsvej 95, Strøby
Egede, og fru Dorthea
Gammeljord, Kingston,
Ontario, Canada

B40.-

2.450.-

Fabrikant Thomas Poulsen, 4.060.-
Vestergade 58,
7430 Ikast.
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Lb.
nr. Natr.nr.

o11.
jfr. 49 a
og b.

l R. og ~, Hvid-
bjerg klit, Hvid-
bjerg sogn.
l b, l c, 4 a,
Lodbjerg sogns
klitter og l E.
ørum sogns klit-
te.'!:'.

12. 14 a, Hvidbjerg
klit, Hvidbjerg
sogn .

13. 28~, Hvidbjerg
b;y og sogn

14. 5 ~ og 12 ~,
Hvidbjere; klit,
Hvidbjel'g sogn.

15. l ~ og 21 ~ Hvid-
og bjerg klit,
16. 19 ~ og 19 Q,

Hvidbjerg klit,
20 §: Hvidbjerg
by og sogn.

17. 3~, Hvidbjerg
klit, Hvidbjerg
sogn.

18. 27 a, Hvidbjerg
klit, Hvidbjerg
sogn.

19. 29 a, Hvidujere
klit, Hvidbjerg
sogn~

20. 13 a, Hvidbjerg
klit, Hvidbjerg
sogn.

J:t;redet
areal
i ha

1154,0

6,1

17,7

53,6

53,4

52,7

3,0

8,0

3,6

Navn og adresse

Miljøministeriet, skov-
styrelsen

Brstat-
ning
kr.

Landmand Edvard Nielsen, 4.270.-
Svankjær pr. 7755 Bed-
sted Thy.
Skoleinspektør Søren
Vase, Koldby pr.
7752 Snedsted.
Gårdejer Niels Chr.
Christensen, Lyngby
pr. 7755 Bedsted,
Thy.
Proprietær Troels If-
versen, t1IJyngholm"
pr. 7755 Bedsted Thy.

Menighedsrådet, præ-
steembedet i Hvid-
bjerg-0rum-Lodbjerg
v/gårdejer Aksel Møl-
ler Ubbesen, Lodbjerg
pr. 7770 Vestervig.
Fabrikant Hans Foxby,
Nørholmvej 48,
7400 Herning.
Smedemester Immanuel
Jensen, Kurvej 24,
2880 Bagsværd, og
civilingeniør Per
0hlenschlæger, Kål-
toften 5, Ganløse,
2760 r1låløv.

5.510.-

26.600.-

13.830.-

5.100.-

1.200.-

4.000.-

Fuldmægtie Kurt Han- 1.080.-
sen, Vejlernosevej 23 B,
2840 Holte.
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Lb.
nr. Matr.nr.

5.460.-23. 6. ørum by, ø-
rum sogn.

24. 29 a, ørum by,
ørum sogn.

25. 30 a, Ørum by,
ørum sogn.

26. 26, Lodbjerg klit,
Lodbjerg sogn.

27. 24~, ørum klit,
ørum sogn.

28. 24 d, Ørwn klit,
ørum sogn.

29. 23~, ørum klit,
ørum sogn.

30. 24 !2., ørum klit,
ørum sogn og
16 d, 17 c, 35 c
ørum hovedgård,-
ørum sogn.

31. 22 a, ørum klit,
ørum sogn.

32. l a, ørum klit,
ørUm sogn.

Fredet
areal
i ha

8,6

0,8

16,4

5,2

2,5

2,1

9,6

2,2

14,0

8,8

Navn og adresse

Fhv. gdr. Chr. Daniel
Larsen, Aagade, 7770
Vestervig,
gdr. Laust Andersen,
Randrup pr. 7770 Ve-
stervig, og
gdr. Chr. Andersen,
Randrup pr. 7770 Ve-
stervig.
Husmand Peder Chr. Mik-
kelsen, ørum pr. 7755
Bedsted, Thy.
Gdr. Laurits Larsen,
Ørum pr. 7755 Bedsted
Thy.
Skovarbejder Anker Th.
Frederiksen, Taabel
pr. 7770 Vestervig.
Husmand Otto Hansen,
ørum pr. 7755 Bedsted
Thy.

Erstat-
ning
kr.

560.-

8.800.-

3.100.--

750.-

Assurandør H.J. Hummels- O
høj, Ny Refsvej 30,
7760 Hurup,
Landmand Evald Gunnar Mor-
sing, Ydby pr. 7760 Hurup,
og landmand Thorkild Mor-
sing, 7755 Bedsted, Thy.
Fru Gudrun Jensen Sø- 2.880.-
gaard, ~rum pr. 7755
Bedsted Thy.
Gdr. Jens Knattrup Sø-
rensen, Ørum, pr. 7755
Bedsted, Thy.

Gdr. Karl Andersen,
Ørum pr. 7755 Bedsted,
Thy.
Proprietær Kjeld Aage
Hilligsøe, "Ny 0rum-
gård", pr. 7755 Bed-
sted, Thy.

660.-

28.000.-

4.400.-
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Lb.
nr. Matr.nr.

l"redet
,areal
i ha

}~J'stat'-
ning

Navn og adresse Kr.,
34.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43·

19 f, 21 h,
ørum hovedgård,
Ørum sogn.

5 a, 6 a, 6 b,
7 ~, 7 g, 7 h,
8 c, lo a,
Ilodbjerg-klit,
25 .Q Nr. og Sdr.
Aalum Lodbjerg
og Agger sogne
6 si, Lodbjerg
klit, Lodbjerg
sogn.

2 §;, Lodbjerg
klit, Lodbjerg
sogn.

7 f, Lodbjerg
klIt, Lodbjerg
sogn.

7 ~' Lodbjerg
klit, Lodbjerg
sogn.

3 a, 7 i, Lod-
bjerg klit,
Lodbjerg sogn.

7 k, Lodbjerg
klIt, Lodbjerg
sogn.
8 a, Lodbjerg
klIt, Lodbjerg
sogn.

0,2

69,8

2,9

3,5

1,5

5,9

3,7

1,1

3,3

Gårdejer Marius Chr. 200.-
Brogaard, Ørum,
pr. 7744 Bedsted,
Thy.
Civilingeniør Niels O
Steensen, Svejgaards-
vej 31, 2900 Hellerup.

Forsvarsministeriet
v/Fyrdirektoratet,
Overgaden oven Van-
det 62 B, 1415 Kø-
behhavn K.

20.000.-
(til istand-
sættelse af
Fyrvejen)

Fru Inge Elise Niel-
sen Larsen, gdr. Ed-
vin Johannes Niel-
sen Nørgård, begge
Tolbøl pr. 7770 Ve-
stervig, samt l~rer-
inde, frk. Viola
Nørgård Hørdum, pr.
7752 Snedsted.

1.050.-

Tandlæge, frk. Doris 450.-
Lassen, Vester Søga-
de 70, 1601 Køben-
havn K., og fru Inga
Fugl, Slotsgade 7,
4800 Nykøbing :E'.

Kommunelærerinde, frk. 3.000.-
Bodil Elise Madsen,
Thorvaldsensvej 25,
1<371 Kbhvn. V og fru
Hanne Elisabeth
Schwarts, Nørrekær 81,
2610 Rødovre.
Gårdejer Eskild L.
Worm Jensen, Tol-
bøl, 7770 Vester-
vig.
Fru Bodil Jensen
Refsbøl, 7760
Hurup.
Gårdejer Aksel Møl-
ler Ubbesen, To1bø1,
pr. 7770 Vestervig.

1.100.-

O

990.-
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Matr.nr.
~redet
~real
i ha

44. 5,1

45.

46.

47.

9 a, Lodbjerg
klit, Lodbjerg
sogn.
9 Q, Lodbjerg
kIlt, Lodbjerg
sogn.

28,5

11 a, Lodbjerg
klit, Lodbjerg
sogn.

5,1

12 a, Lodbjerg
klit, Lodbjerg
sogn.

4,8

7,648. lo b, Lodbjerg
klit, Lodbjerg
sogn.

98,749a. 25 ~ Nr. og Sdr.
Aalum, Agger
sogn.

9,449b. Del af 24, Nr. og
Sdr. Aalum, Agger
sogn.

49c.

50-
58.

Del af 24, Nr. og 2,4
Sdr. Aalum, Agger
sogn

l a, 2, 3, 4, 5,6,-8, 9, lo, 11,
12 ~, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19,
23 ~, V.Agger, 21 ~,
Tåbelog 12 Nr. og
Sdr. Aalum, Agger
og Vestervig sogne.

10,0

Flade sø 400,0

Navn og adresse
Ersta~-
ningkr.

oGårdejer Folmer Søn-
dergaard, Tolbøl pr.
7770 Vestervig.
Fru Astrid BUlow,
Sdr. Strandvej lo,
2791 Dragør.
Gårdejer Niels Lodahl
Andersen, Tolbøl pr.
7770 Vestervig.
Gårdejer Niels Jensen,
Tolbøl pr. 7770 Ve-
stervig.
Tømrermester Svend E.
BUlow, Sdr. Strand-
vej lo, 2791 Dragør.
Miljøministeriet,
skovstyreIsen

Miljøministeriet,
skovstyreIsen
(12/15 af matr.nr. 24,
Nr. og Sdr. Aalum,
Agger sogn).
Købmand N.E. Jensen, Nr.
Feldin~, 7500 Holste-
bro (3/15 af matr.nr.
24, Nr. og Sdr. Aalum,
Agger sogn).
Kystinspektoratet

o

o

o

o

o

o

200.-

o

laIt 457.570,00 kr.
====================

Samtlige erstatninger - bortset fra det A.P. Møller-rederier-
ne tillagte omkostningsbeløb - er forrentet med 8t % p.a. fra den 9/10

lalt- 3.326,5 ha
================
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1971 og indtil datoen :for uclbetR.ling. Udgifterne er Ufi:redet
med 3/4 af statskassen og 1/4 af Viborg amtsfond.

Udskriftens rigtighed
bekræftes."',../ ·c/

('7 r/f(.--r

Vr

J. Fisker

•

kh.
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UDSKRIFT

af

forhandlingsprotokollen for

Fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

I~ År 1971, den 9. oktober kl. 10 holdt fredningsnævnet møde på

tinghuset i Vestervig. Til stede var den fUngerende formand,

\~ dommer Aage Bech, Vestervig.
Der foretoges:

Fr. sag nr. 220/68 Fredning af hede- og klitarea~

ler mellem Lyngby og Flade Sø

i Sydthy kommune, Viborg amt.

Formanden bemærkede, at den nedenfor anførte kendelse i

udkast har været forelagt nævnets øvrige medlemmer, det amtsvalgte

medlem vurderingsformand H. Ovesen Nygaard, Kallerup, og det kom-

munalvalgte medlem, gårdejer Ove Lykke, Svankjær.

De tidligere sognevalgte medlemmer, klitplantør K. Ravn.

Hvidbjerg Klitplantage for den tidligere Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg

kommune og vognmand Hjalmar Christensen. Vestervig. for den tidli-

gere Vestervig-Agger kommune havde deltaget i sage~s behandling.

Formanden bemærkede endvidere, at lodsejerne ved skri-

velse af 20. september 1971 var underrettet om sted og tid for

kendelsens afsigelse.

Herefter afsagdes sålydende

K e n d e l s e :
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Ved skrivelse af 13. december 1968 har det tidligere

fredningsplanudvalg for Hjørring og Thisted amter overfor fred-

ningsnævnet fremsat sålydende fredningsforslag:

Under henvisning til naturfredningslovens § l, jf. § 38,

tillader fredningsplanudvalget for Hjørring og Thisted amter sig

herved for fredningsnævnet at indbringe spørgsmålet om fredning af

det på vedlagt e kortafsnit (1:10.000) og tilhørende matrikelkort-

udsnit (1:10.000) viste areal.

Fredningssagens forudsætninger.

Mere klart end andet steds nordenfjords tilkendegiver

sig i Sydthy den skarpe landskabelige skillelinie mellem de sto-

re samlede naturområder og landbrugslandet. De udstrakte klitom-

råder syd for Stenbjerg plantage, mellem denne og de store lagu-

nesøer ved Agger, er vel blandt Danmarks mest værdifulde samlede

landskabselementer. Området, der i fredningsdisponeringsplanen

for Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg kommune, er klassificeret som fred-

ningsværdigt, er i den udarbejdede generalplanskitse for Thisted

amt omfattet af de naturparktanker, man fra udvalgets side har

gjort sig vedrørende landområdet fra Hanstholm til Aggertange.

(Der henvises i denne forbindelse til naturfredningskommissionens

I betænkning bilag 5 og 6 samt de sig dertil knyttede bilag 5a og

6a (kortbilag ))•

Det væsentligste af det mellem Stenbjerg Klitplantage

og Lyngby beliggende privatejede område er allerede udstykket til

sommerhusbebyggelse, hvorimod de sagen omhandlede arealer, der er

beliggende mellem Lyngby og Flade sø, endnu er intakte, eller

for visse deles vedkommende, hensynsfuldt bebyggede med enkelte

sommerhuse (A.P. Møllers arealer).

Årsagen til sagens fremkomst er et andragende om udstyk-

ning til sommerhusbebyggelse i områdets østside (matr. nr. 22~

ørum Klit, Ørum sogn, Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg kommune, ca. 14
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ha.)

Under henvisning til at en bebyggelse af det omhand-

lede areal efter udvalgets opfattelse vil komme i strid med den

for kommunen udarbejdede, men endnu ikke godkendte frednings-

plan, anmodede udvalget Ministeriet for Kulturelle Anliggender

om, at der, i henhold til § 35 stk. 2 i lov om naturfredning,

blev nedlagt foreløbigt forbud mod den påtænkte anvendelse af

parcellen.

Ved skrivelse af den 20. december 1967 nedlagde Mini-
A'.. steriet for Kulturelle Anliggender herefter forbud mod udstyk-

\

ning af og bebyggelse på nævnte parcel i l år fra skrivelsens

111 dateringsdato at regne.

Områdets afgrænsning og beskrivelse.

Områdets vestgrænse fra V. Agger til slæbestedet i

Lyngby udgøres af Vesterhavet, begrænses i nord af den offentli-

ge bivej til Lyngby, idet den øst for Grønbakke drejer mod syd

udenom LYngby by, langs sandflugtsfrednings1inien, og det områ-

de der antages at ville være det naturlige skel for fremtidig

sommerhusudvikling for byen.

Umiddelbart øst for Lyngby rammer fredningsgrænsen at-

~ ter den offentlige bivej og følger denne gennem Hvidbjerg plan-

tage mod sydøst, gennem Kalsund Sande og Lejbakke Sande, for i

~) et punkt nord for Hvidbjerg by ved Gærdebakker at dreje mod syd

udenom Hvidbjerg by langs de private skov- og klitarealer ved

Tyrkjær og Troldborg.

Idet der medtages et mindre privat klitareal sydøst

for Nørkjær bakker, drejer grænsen her mod vest og syd, for at

følge skellet mellem de skibsrederfirmaet A. P. Møller ejede

arealer ved Knubbertag og Kropbakker langs det tidligere udtør-

rede mosedrag Storkær, idet grænsen her ved den aktuelle parcel,

matr. nr. 22~ ørum sogns klitter, drejer mod øst og syd langs

privatejede lyng- og skovklædte arealer vest for Ørum, for her
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at forløbe mod vest, langs den offentlige bivej mellem ørum og

To1bø1 langs de af klitvæsenet ejede plantagearealer ved Lod-

bjerg kirke og Kirkesande. Nord for Løgstrup følger grænsen det

naturlige landskabsskel mellem natur og landbrugsarealer vest

for Lørkjær forbi To1bø1, idet den her følger nordbredden af

Flade sø langs de privatejede og de af statens Vandbygningsvæsen

ejede arealer ved østsiden af dæmningen mellem søen og havet. U-

middelbart nord for V. Agger går fredningsgrænsen mod havet, for

at slutte i det tidligere angivne udgangspunkt.

Den sydlige del af området, mellem Flade sø og havet,

I
er præget af dæmningens funktioner, de kraftige høfder mod havet

samt det høje digeanlæg med et nu nedlagt jernbanelegeme. I dige-

området ses et grusleje med en gammel jernbanevogn, og ligeledes

i dette område 4 ældre sommerhuse. Ved overgangen mellem de of-

fent1igt ejede arealer og de arealer der administreres under

klitvæsenet ses de høje Porskjær Bakker, der udgør den søndre

del af en udstrakt mile, der fra havet er på vej ind i land. Fra

bakkerne ses storslåede udsigter over søerne og havet, over

Lyngby i nord, og mod Thyborøn i syd. Det lave marine forland, til Flade sø består af rørsivskove, hvor et rigt fugleliv rører

sig.

Et privatejet areal nord herfor strækker sig fra Nørkær

mod havet over Vejris Bakke til Porskjær Rimmer og Gjævhu1 Bakke.

Midt i området vest for Vejris Bakke er i ældre tid etableret

et stort sommerhus med tilhørende skure.

Med adgangsvej fra Løgstrup gennem Fø1kjær ligger nord

for Vejris Bakke Lodbjerg fyr, et 35 m højt rundt tårn af granit,

opført 1884. Fyret er meteorologisk station og administreres un-

der statens fyr- og vagervæsen. Fra fyret, hvortil der mod beta-

.. 1ing er offentlig adgang, ses vidtstrakte udsyn over hele omeg-_I
nen. Omkring fyret, med bolig for fyrpasseren, er anlagt gård-

og haveanlæg. Fra fyret går der vej til Penbjerg ved havet samt
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den såkaldte redningsvej over Mortens Sande til Lyngby; der er

ikke offentlig kørsel ad denne vej.

I den sydlige del af Lodbjerg Klitplantage er etable-

ret bolig for klitplantøren.

I plantagens sydlige del er Lodbjerg kirke med kirke-

gård.

Plantagens østlige del er sammensat af relativ tri-

viel nåletræsbeplantning i et kraftigt kuperet terræn. Et par

gravhøje ses ved Bavnehøj og ved Bavnesande; ved Lortpøt ses be--.. tydelige arealer, som af klitvæsenet udlejes til landbrugsformål.

Det udstrakte sandflugtslandskab ved Bodbjerg Rimmer med sine

~' parabelklitter og klitsøer grænser mod det privatejede hede- og

klitlandskab ved Stålgjævrimmer, der går direkte til havet. Om-

rådet mellem Bodbjerg Rimmer og Lyngby, strækkende sig til ha-

vet mod vest og ind i land til landbrugsarealerne i øst, ejes af

skibsrederfirmaet A.P.Møller. De fremherskende træk i landska-

bet s sydlige del er det sammenhængende mileområde ved Bodbjerg

Sande og Lyskjær Bakker, øst herfor ses klitparablen Mortens San-

de, der med sin tætte, lave og forblæste nåletræsdække danner en

•
ejendommelig modsætning til de forblæste landskaber ved Bodbjerg

Sande. Gennem Mortens Sande mod nord forløber redningsvejen gen-

nem den lange, smalle Skomagerrimme, der fra havet strækker sig

tværs gennem området til Tyvbakkekjær og Store Tyvbakke. Mellem

de nævnte høje bakkedrag er det lave klitområde præget af klit-

søer og moser, der på en iøjnefaldende måde accentuerer det ens-

artede landskab, og giver dette en ejendommelig kolorit.

Private enklpver strækker sig fra syd, øst og vest ind

i det af rederiselskabet ejede område; således vest for Storkær

mellem Lodbjerg plantage og Graves Rimmer og mellem Nørkjær Bak-

ker og Messingtoft Sande samt nord og syd for Skomagerrimme.

Vest for Hvidbjerg ses det storslåede klitparti ved Troldborg, og

nord herfor de tidligere nævnte botanisk ejendommelige Pors sø og
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Ho1ten sø.

Den del af Hvidbjerg klitplantage, der er beliggende

syd for den offentlige bivej til Lyngby, er i sin tid etableret

omkring de to fremherskende bakkedrag Store Tyvbakke og Lille

Tyvbakke. Efter en gennemgribende skovbrand, der for år ti1bQ-

ge lagde denne plantagedel øde, har klitvæsenet belagt området

med en dyrkningsmæssig fredningsservitut, således at 1andskQbet

siden da har retableret sig efter sine naturlige forudsætninger.

De privatejede områder vest og nord for Lyngby er ka-

rakteristiske ved de før nævnte geologiske ejendommelige søpar-

tier, Grønbakkevand samt Bisholevand; disse søer er indbyrdes

forbundne med en kanal.

Landskabsdannelse.

Områdets geologiske dannelse giver sig klart til l~ende

ud foran Lodbjerg fyr i den lave forrevne klit ved Porskær Rim-

mer, hvor der ses et ejendommeligt sort sandet lerlag stikke

frem af klitvæggen; nærmere undersøgelse af dette lag viser skal-

ler af store havsnegle og muslinger, alt i en delvis knust til-

stand. Fra det gamle hav, der for et par tusinde år siden strak-

te sig ind blandt holmene i Thy, er man ved med disse sorte ler-

aflejringer sprunget 20 - 30 mille år tilbage i tiden. Siden dis-

se lag blev dannet på bunden af et halvtropisk hav, der strakte

sig ind over det meste af det nuværende Danmark, er der forløbet

3 - 4 istider med intervaller på omkring 100.000 år. Dette sorte

lerlag ligger under istidens moræneaflejringer og er således be-

tydeligt ældre end disse istider, hvoraf den første begyndte for

omkring 600.000 år siden. Under dette sorte ler findes i skrive-

kridtet rester af havdyr, hvis tilstedeværelse viser, at denne af-

lejring må have dannet sig på bunden af et varmt hav, og så langt

tilbage kan man altså følge områdets dannelse.

De karakteristiske vejrforhold, der har præget og ~or-

met området, har ligeledes dannet de mange halvmåneformede klit-
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ter, der har den konvekse runding mod øst, de såkaldte parabel-

klitter. Disse vandreklitters horn forlænges bagud mod brudste-

det af de ofte kilometer lange rimmer, hvorimellem banen, ad

hvilken klitten er vandret, ligger som en ganske plan afblæs-

ningsflade, idet sandet er fjernet ned til et niveau lidt over

grundvandstanden, hvor fugtighedsforholdene hindrer bortblæsning.

I området fra Lodbjerg til Lyngby er disse klitvolde rigt repræ-

senteret, og flere af dem vandrer stadig østpå. På grund af de

ustabile vilkår må den vilde flora kæmpe en stadig kamp for at

bemægtige sig de frie sandflader, og her skabes således en cgns-

karakteristisk karsk og mager vegetation. Længere havværts,

hvor plantedækket er stabiliseret i de grå klitter, er det lyng

og rævling, klitstar, sandskæg og gråris, der giver landskabet

kolorit. Hist og her har stormen brudt hul i det beskyttende

plantedække på lyngbakkernes luvartside, ofte på steder hvor

kreaturerne har græsset; her dannes store vindkedler, i hvilke

sandet under stormen piskes rundt af hvirvelvinde, og sluttelig

ophobes som hvide klitter på læsiden; disse åbne klitter danner

ofte grundlaget for de tidligere nævnte parabelklitter eller

vandreklitter •

Historie.

Arkæologiske undersøgelser hor fastslået, at sandflug-

ten i området er af meget gammel dato; der har i det mindste væ-

ret temmelig kraftig sandflugt i den tidligere stenalder, og

klimaet er senere mildnet så meget, at nye vækstlag er groet

frem oven på fygesandet. I disse sandflugtsområder holdt sten-

alderfolkene til, og i nutiden kan man finde spor fra deres færd-

sel ovenpå de første sandflugtslag. Spredt i området ligger fle-

re markante gravhøje, og ved enkelte afblæsningsflader ses endnu

spor af agerfelter.

Den store sandflugtsperiode i 15 - 16oo-tallet er som
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nævnt den geologiske forudsætning for det landskab vi ser i dag.

At sognet tidligere har været skovdækket, viser de stadige fund

af trærødder i de af sandet dækkede mosestrækninger, og navnene

på 2 forsvundne landsbyer: Skovsted og Bøgstrup tyder også der-

hen. I begyndelsen af 1700-ta11et må sandflugten have taget vo1d-

somt til; skoven er nu borte, og i uhyre mængder vælter sandet

sig ind over marker og enge. De små søer, der lå i området, op-

fyldes helt af sandet, og ses nu, når havet æder af havskrænten,

som tykke lag af sort martørv. I Lodbjerg plantage vides at h~ve

ligget en fiskerig sø, hvis skrænter endnu kan skimtes i en he-

def1ade nord for fyret. Lodbjerg kirke var i reformationstiden

så stærkt sanddækket, at den blev flyttet til sin nuværende pl~ds

længere inde i land; men her indhentedes den atter af sandet, og

det fremgår af et kirkesyn fra 1723, at kirkegården er så over-

føget med sand, at det skjulte gravstederne og gik op over kir-

kevinduerne. Vest1igst i området ved fiskerlejet i Lyngby V2r der

før sandflugten store arealer med mose og lyng, hvor nu de k~npe-

mæssige klitter tårn€r sig op.

Klitsøernes flora og fauna.

Det fremherskende landskabselement i området: klitten,

fremstår dels som vildt forrevne, ret løse klitpartier, som især

ud mod havet når anseelige højder, dels af vidtstrakte klithe-

der, varieret af mosestrækninger, rimmer og miler.

Som følge af den rige repræsentation af landskabstyper

området udviser, og som følge af den relative uberørthed, der

endnu hersker i disse Danmarks mest ensomt beliggende egne, fin-

der man en rig mangfoldighed af karakteristiske udsnit af flora

og fauna, der især er knyttet til de talrige vandarealer og fug-

tige partier mellem klitterne,

I Porssø og Ho1ten sø t km nord derfor ses en vegeto-

tion, der som helhed er usædvanlig rig og interessant. Den lille
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Sekshannet Bækarve, der er fundet på ialt 15 lokaliteter i

Danmark, vokser både i Pors sø og ved søen nord derfor i plan-

tagen. Videre findes i Pors sø Smalbladet Pindsvineknop (Spar-

gænium Affine) og Flydende Kogleaks (Scirpus Fluitans), der beg-

ge er meget sjældne, og foruden den Gulgrønne Brasenføde (Isoe-

tes Echinosporum) forekommer også den knapt så sjældne Sortgrøn-

ne Brasenføde (Isoetes Lacustre).

En tredie af småsøerne ligger nordøst for Porssø, lige

ved plantagen. Den er herved noget mindre beskyttet mod kultur-

påvirkning. Den er også mere fladvandet og temmelig tilgroet,

således at Brasenføden her forekommer i et ganske andet plante-

~ samfund end i Porssø, og i e~ samfund der overhovede~ er re~
forskelligt fra det sædvanlige.

Ved Grønbakke hæver klitten sig til 37 m. Ved østfoden

af denne klit ligger den særprægede klitsø, Grønbakkevand, der

ligesom de 2 østligere liggende klitsøer, Bisholevand og Næste-

vand, er underkastet store vandstandssvingninger med en forsin-
).'

kelse på knapt l år i forhold til nedbøren.

Grønbakkevand er en stor, næsten planbundet klit~nk-

• ning, som til tider er vandfyldt, til andre tider tør, uden at

vandstandens vekslen står i nogen åbenbar sammenhæng med nodbø-

ren. Efter længere perioder uden vand danner bunden en næsten

4t~ nøgen sandflade, kun med spredtstående småplanter af de få ar-

ter, der er i stand til at klare sig under sådanne forhold, bl.a.

den ret sjældne dværgsiv (Joncus Pygmaeus).

Grønbakkevand, Eisholevand og Næstevand er tilholds-

sted for den sjældne og interessante dafnie (Eurycerus Glacia-

lis).

Den sjældne Kortskaftet Skeblad (Alisma Granineum)

vokser ved bredden af Ørum og Flade søer. Det er en sydlige plnn-

te, der i Danmark findes nogle steder på roligt, lavt vand, som

ligger åben for solen og varmes stærkt op i solskinsperioder.
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Administrative ~orhold og primære ejerforhold.

Den østligste del af området er overvejende tilplantet

tt med plantage; mod nord en del af den 1400 ha. store Hvidbjerg

Klitplantage, anlagt i 1892 og udvidet i 1920. Mod syd ved de

store søer er den 900 ha. store Lodbjerg Klitplantage beliggen-

de; det er endnu en forholdsvis ung plantage, indtaget i 1923

og endnu ikke fuldt udplantet. Begge plantager er etableret som

læplantninger mod sandflugten og administreres under statens

klitvæsen. Mellem de 2 førnævnte arealer samt syd for Lyngby lig-

ger de udstrakte klitområder tilhørende rederiet A.P.Møller.

De primære ejer~orhold ~ordeler sig iøvrigt således på, arealer:

l. Statens klitvæsen ••••••••••••••••••••••• ca. 1160 ha.

2. Fyr- og vagervæsenet •••••••••••••••••••• ca. 3 ha.

3. Vandbygningsvæsenet ••••••••••••••••••••• ca. lo ha.

4. Rederiet A. P. Møller ••••••••••••••••••• ca. 1170 ha.

5. Private lodsejere ca. 890 ha.

Ialt ca. 3233 ha.
=================

Inden~or den foreslåede ~redningsgrænse ligger vest for

• Flade sø 4 ældre sommerhuse på lejet grund, tilhørende staten •

På de private arealer sydvest ~or Lodbjerg fyr er i

ældre tid etableret et større sommerhus.

På de af rederiet A. P. Møller tilhørende arealer er

syd for Lyngby etableret 3 sommerhuse til brug for rederiets

fUnktionærer.

I den privatejede plantage vest for Hvidbjerg byer der

ved Porssø, formodentlig ulovligt, opstillet 3 mindre sommerhuse

på de under Lyngholm Hovedgård hørende arealer.

Eksisterende fredninger og tidligere fremsatte fredningsforslng.

Ifølge eksisterende lovgivning er nedenstående arealer

pålagt byggeliniebestemmelser:

150 m fra Flade sø, ca. 52,5 ha. (naturfredningslovens § 24,
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stk. 4).
300 m ~ra skov, ca. 700 ha. (natur~redningslovens § 25, stk. 2).

Klit~redning samt sand~lugts~redning, ca. 900 ha.

Lodbjerg kirke (Provst Exner-~redning) ca. 2,3 ha.

15 gravhøje med loo-m zone (natur~redningslovens § l).

På initiativ a~ Danmarks Natur~rednings~orening er

der i 1950 udarbejdet ~orslag til ~redning a~ 4 ved Svankær be-

liggende småsøer eller vand~yldte lavninger samt deres nærmeste

omgivelse.

Fredningspåstand.

For at bevare de rekreative og pædagogiske værdier der

~ er ti1 stede i det af sagen omhand1ede område vi1 fredningspå-

standen om~atte ~ølgende:

l. Området skal bevares i sin naturlige tilstand; der må ikke

uden ~redningsnævnets billigelse ~oretages a~gravning, op-

~yldning eller planering, anlæg a~ nye veje eller gennemgri-

bende udbygning a~ eksisterende primitive veje eller spor

gennem områderne, og ikke ske dræning, bortpumpning a~ vand,

regulering a~ søbredder eller vandløb, gravning a~ nye grøf-

ter eller uddybning a~ eksisterende.

I 2. Udyrkede arealer må ikke opdyrkes, og ikke gøres til genst~nd

for jordbehandling, herunder behandling med kemikalier, der

kan skade eller ~orandre det vilde dyre- eller planteliv.

Græsning kan finde sted i det nuværende omfang. Høslet og

lyngslagning samt tørveskrælning kan ~remdeles ~inde sted til

eget brug, ligesom der må skæres tagrør. Ubeplantede arealer

må ikke beplantes, og det samme gælder arealer for hvilke der

med ~redningsnævnet træ~~es a~tale om øjeblikkelig eller

fremtidig opgivelse a~ eksisterende beplantninger.

Der må ikke uden fredningsnævnets godkendelse placeres nogen

art a~ bebyggelse på områderne, ejheller skure, boder, cam-

pingvogne, telte, master eller lignende indretninger.
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På grund af den aktuelle udstyknings- og bebyggelses-

"~ interesse på matr. nr. 22~ Ørum Klit lægges der fra rekvirentens

side stor vægt på, at bekendtgørelse i henhold til naturfred-

ningslovens § lo sker inden udløbet af det af ministeriet for

kulturelle anliggender ved skrivelse af 20. december 1967 ned-

lagte forbud for l år.

Danmarks Naturfredningsforening, hvem sagen har v~-

ret forelagt, har ved skrivelse af 21. marts 1969 anbefalet den

rejste fredningssag.

Ifølge en af fredningsplanudvalget udarbejdet forteg-

nelse omfattede det til fredning foreslåede område følgende

matr. nr.:

Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg v/å sogn.

M~tr. nr. l~, l~, l~, l~, 3~, 4~, 4~, 4~, 5~, 5~, 5~, 5~, 6~,

10, ll~, 12~, 122, 12~, 12d, 132, 14~, 15~, 15~, 15~, 16~, 16~,

IS, l~, l~, l~, l~, 12u, 2~, 13~, 18~, 29~, 33~, 45S.
Hvidb.jerg by, Hvidbjerg v/å sogn.

• matr. nr. 2o~, 20~, 27, samt del af matr. nr. 7~. 22~ •

Ørum sogns Klitter, Ørum sogn.

matr. nr. l~, 12, 72, 8,2" 9, lo. l3~, 132. 14. l5~, 162, l7.!?,

18, 19, 20, 2l~, 212, 2l~, 22~, 222, 23~, 23~, 24a, 24S, 24~,

24~, 24k, 25~, 26,2" 262, 292, 30~, 302, 3l~, 32~J 33~, 34~, 35~,

37~, samt del af matr. nr. 6, 7~, 27, 28, 29~.
Ørum Hovedgård, Ørum sogn.

matr. nr. l6~, 33,2" 34~, samt del af matr. nr. l6~, l7~, l8~,

Lodbjerg sogns Klitter, Lodbjerg sogn.

tf matr. nr. l~, 4~, 5~, 6~, 62, 6S: 7~, 7~, 7!, 7~. 7h. 7k. 8~. 9~.
9!:!..lo~, 102, lo~, ll~, 11.,S"l2~, 12~, 17,18,19,20,21,22,

" 23. 24. 25, 26, samt del af metro nr. Ib, 2~, 3~, 7~, 8~.
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~ørre og Sdr. Ålum byer, Agger SOgn.

.e matr. nr. 12, 24, 25a, 252 •

Y.!L~.er~ger by, Agger sogn.

matr. nr. 12" 2, 3, 4, 5, 6, 8, lo, 14, 15, 17, 18, 19, samt

del af matr. nr. 9, 11, 12, 13, 16, 23~.

Tåbel by, V~stervig sogn.

matr. nr. 212.
Bekendtgørelse i henhold til naturfredningsloven, 10v-

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

~ fredningsforslag har været indrykket i Statstidende for den 19.

og 20. december 1968, i Thisted amts Tidende for samme dage og

i Thylands Avis for den 19. december 1968. Særtryk af bekendt-

gørelsen blev fremsendt til lodsejerne med afleveringsattest den

21. december 1968, og er modtaget af alle lodsejere.

Den 9. juni 1969 afholdt fredningsnævnet et indledende

made i sagen og i forbindelse hermed samme dag samt den ll. juni

s.md. en besigtigelse af hovedparten af det til fredning fore-

slåede område.

Til mødet og besigtigelsen var samtlige lodsejere og

• panthavere indvarslet ved nævnets skrivelse af 22. maj 1969,

fremsendt med afleveringsattest. Endvidere deltog efter indvars-

ling repræsentanter for Thisted amtsråd, Thisted amts bygnings-

4t råd, Klitdirektoratet, Sandflugtskommissionen, Vestervig-Agger

sogneråd og Hvidbjerg-0rum-Lodbjerg sogneråd, medens Danmarks

Naturfredningsforening og dennes lokalkomite, samt Naturfred-

ningsrådet og Thisted amts vejvæsen, der ligeledes var indvurslet,

ikke var repræsenteret.

For rekvirenten mødte landinspektør E. Boe og arkitekt

Fyhn.

Nævnet har til brug under sagen udarbejdet en forteg~

nelse over alle lodsejere og panthavere i området. Fortegnelsen
.' over lodsejerne er udarbejdet med nummerering begyndende frn
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nord mod syd.
Samtlige lodsejere var mødt med undtagelse af lods-

ejerne nr. 2, 4, 5, 8, 19, 26, 30, 39 og 40.

Ingen af de indvarslede panthavere med undtagelse af

fhv. gårdejer Chr. Møller, Tolbøl, var mødt.

Nævsformanden redegjorde på mødet for nævnets sammen-

sætning og for reglerne om behandling af fredningssager. Land-

inspektør E. Boe, der indledte med at orientere om formålet ned

den rejste fredningssag, gennemgik naje fredningsforslaget og på--.. viste på et kort grænserne for det område, der foreslåes fredet.

•

De mødte lodsejere havde herefter lejlighed til at ud-

tale sig.

Efter at modet var afsluttet påbegyndtes samme dag be-

sigtigelsen af store dele af området, hvilken besigtigelse blev

fortsat den ll. juni 1969.

Besigtigelsen nf de rederiet A. p. Maller, Klitdirek-

toratet og Vandbygningsvæsenet tilhørende arealer var på forhånd

udsat til senere foretagelse og fandt først sted efter særlig

indvarsling den 26. september 1969.

Under besigtigelserne den 9. og 11. juni drøftede m2n

forskellige problemer og ansker med de mødende lodsejere, herun-

der særlig en afgrænsning af området mod nord op mod Lyngby by.

Dette spargsmål blev dog på rekvirentens anmodning udsat til se-

nere undersogelse.

Vedrørende lodsejer nr. 19 blev det dog besluttet at

lade størsteparten af matr. nr. 22~ Hvidbjerg by udgå af sagen.

Vedrørende lodsejer nr. 36, civilingeniør Niels Steen-

sen, godkendte nævnet, at et påbegyndt byggeri af en garage i u-

middelbar bygningsmæssig forbindelse med en eksisterende garage

blev fuldtført, således at det fremtræder som en dobbeltgar8ge.

Det henstilledes samtidig tillodsejeren ved lejlighed at ændre

farverne på husets og garagens tag til en anerkendt jordfarve.



.e

,

Det meddeltes derhos lodsejeren tilladelse til fortsat dyrkning

af et nærmere påvist opdyrket areal i ejendommens østlige del,

hvor der tidligere har været kartofler. Lodsejeren forespurgte

endvidere, om der på forhånd kunne gives ham tilladelse til at

flytte det eksisterende sommerhus længere ind i landet mod øst

for det tilfælde, at Vesterhavet æder sig helt ind til huset.

Dette spørgsmål blev udsat til overvejelse.

For lodsejerne nr. 45 og 48 blev der bl.a. rejst

spørgsmål om, hvorvidt fredningen ville være til hinder for, at

der af hensyn til nedbrydning af kysten mod Flade sø blev opsat

bølgebrydere, eventuelt bygget af fasciner eller som betonhafder.

Der var fra rekvirenternes side under fredningssagen ingen ind-

vendinger mod fasciner, hvorimod betonhøfder var mindre anske-

lige og derfor burde undlades. Det blev dog påtalt, at opsættel-

se af fasciner muligt ville være i strid med fiskerilovgivnin-

gen.

Ved besigtigelse af de lodsejer nr. 13, skoleinspektar

Søren Vase, tilhørende arealer matr. nr. 27 Hvidbjerg by og 28~

Hvidbjerg Klit rejste denne spargsmål overfor nævnet, især om

fortsat tilplantning af de dårligste arealer og om nadvendighe-tit den af oprensning af grøfter, såfremt de tidligere dyrkede nre~-

ler fortsat skal bibeholdes som opdyrkede. Rekvirenten bemærke-

de, at der under fredningssagen intet var at erindre mod, at nu

opdyrkede arealer påny sprang i lyng eller henlå udyrkede. Der

meddeltes derhos lodsejeren tilladelse til at ændre tagdæknin-

gen på ejendommens bygninger fra plader til stråtag, ligesom der

meddeltes tilladelse til at indsætte vinduer i nordvæggen.

Ved besigtigelsen af de lodsejer nr. 15 og 16, pro-

prietær Troels Ifversen, tilharende arealer matr. nr. 21~ og l~

m.fl. Hvidbjerg Klit påviste lodsejeren ved bredden af Possa J

huse, hvoraf det starste oplystes at være opfart i 1958. Husene

lå tæt ved siden af hinanden og blev alene benyttet som red-
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skabsskure for skovarbejdere m.fl. Lodsejeren onskede, at søen

og området omkring denne udgik af fredningen og måtte i hvert

fald modsætte sig, at der blev givet almenheden adgang til om-

rådet.
På anledning blev det oplyst, at der intet var til hin-

der for, at skoven fortsat måtte dyrkes og drives som hidtil.

Under den fortsatte besigtigelse blev det fra rekviren-

tens side bemærket, at han ændrede fredningspåstanden, således

at de lodsejerne nr. 21 og 22 tilhørende arealer matr. nr. 26b

og l3~ Ørum Klit udgik af fredningen. De mødende lodsejere, der

blev gjort bekendt med bestemmelserne i fredningslovens § lo,

stk. l in fine krævede sig ikke tillagt nogen erstatning.

Ved besigtigelse af matr. nr. 6 ørum Klit, tilhorende

gårdejer Chr. Daniel Larsen m.fl. (lodsejer nr. 23) blev det

oplyst, at arealet tidligere havde været dyrket, og at ejerne

havde plan om at oprense en groft, således at der påny kunne av-

les korn. Der fandtes på arealet ca. 40 bistader og et redskabs-

skur til disse. Rekvirenten havde ingen indvendinger herimod.

Lodsejer nr. 28, assurandor Himmelshoj, forespurgte, om

man måtte fortsætte med en påbegyndt tilplantning af arealet med

juletræer og om allerede plantede træer måtte fældes. Rekvirenten

besvarede foresporgslen derhen, at fredningspåstanden udelukkede

en yderligere tilplantning, hvorimod der intet var til hinder for,

at det allerede tilplantede måtte fældes.

Lodsejerne nr. 32 og 34 påstod henholdsvis grænserne for

området ændret og helt udgå af sagen.

Ved besigtigelsen af det lodsejer nr. 42 tilhorendo

areal matr. nr. 7~ Lodbjerg Klit påviste lodsejeren nogle bista-

der og et i plantagen beliggende gammelt sommerhus, bygget i ca.

1932. Lodsejeren onskede tilladelse til opforelse af et nyt hus

i stedet for det gamle, hvilket rekvirenten måtte modsætte sig

som værende i strid med den foreslåede servitut-bestemmelse.
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Lodsejer nr. 43, gårdejer Aksel Møller Ubbesen, på-

(~ viste et areal af 8~ Lodbjerg Klit, der i hans egenskab af

strandfoged blev anvendt til oplagsplads for strandingsgods,

,

idet han bemærkede, at det ikke var heldigt med offentlig ad-

gang til dette areal. Der meddeltes lodsejeren tilladelse til

fortsat brug af pladsen til det ommeldte formål.

Ved besigtigelsen af fælledslodden matr. nr. 25~ Nr.

Aalum (lodsejer nr. 49) blev det konstateret, at der blev gra-

vet og bortkørt grus og ral i større mængder fra en ved høfde

96 beliggende ældre oplagsplads. Spørgsmålet om lovligheden her-

af blev droftet og udsat til senere behandling.

Den 24. juni 1969 blev herefter afholdt et åsteds- og

forhandlingsmøde, hvor såvel rekvirenten af fredningssagen, so'~

grundejerne og ralentreprenør K. B. Thomsen, Vorup, var rGpr~-

senteret. Endvidere var der mødt repræsentanter for Sandflugts-

kommissionen og Vandbygningsvæsenet. på mødet blev de forskel-

lige spørgsmål nærmere drøftet, hvorefter sagen blev udsat til

et nyt mode, der derpå blev afholdt den l. juli s.å. Efter at

rekvirenten havde fastholdt sin påstand om, at den efter fred-

ningssagens rejsning udvidede ralskrabning var i strid med fred-

ningslovens § lo, blev der efter indgående forhandlinger indgået

et forlig gående ud på, at grusgravningen i det nu foreliggende

omfang måtte finde sted endnu i 5 år regnet fra den l. november

1969, samtidig med at der i samme tidsrum måtte ske grussorte-

ring efter nærmere godkendelse af nævnet.

Efter udløbet af de 5 år skal raltagningen ophøre, og

de da eksisterende anlæg skal fjernes af ejeren eller entrepre-

nøren.

Det i dag på stedet beliggende gamle sortereranlæg skal

dog inden l. august 1969 fjernes af ejeren eller entreprenøren.

Uanset foranstående accepteres det, at man fortsat må

tage ral på stranden til personligt forbrug med efterfølgende di-
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rekte bortkørsel, alt under forudsætning af godkendelse af

andre myndigheder.
Ejer og lejer frafalder herefter erstatning under den

verserende fredningssag for nuværende eller tidligere ralkon-

trakter.

Det af taltes endvidere, at de på arealet beliggende

4 sommerhuse •.der er opført ifølge lejekontrakter indgået års-

vis, skal fjernes snarest muligt og senest l. november 1971.

Fra rekvirentens side blev det udtalt, at man ville se

med velvilje på den eventuelle etablering af en campingplads på

matr. nr. 25~ Nr. Aalum, såfremt en sådan kunne godkendes af an-

dre myndigheder, og det blev i denne forbindelse fastslået, at

der ikke måtte ske nogen form for forurening af Flade sø gennem

tilledning af spildevand.

Et eventuelt forslag om etablering af campingplads med

dertil hørende faciliteter skulle forelægges fredningsnævnet til

godkendelse.

Fredningsnævnet har herefter ved et åstedsmøde den 9.
december 1969 overfor A/S Kroghs Stensiloer, der nu forestår ral-

optagningen,på visse nærmere vilkår for sit vedkommende meddelt

godkendelse af et nyt sortereranlæg på matr. nr. 25~ Nr. Aalum.

Efter de for nævnet foreliggende oplysninger er sortereranlægget

imidlertid ikke blevet etableret.

Besigtigelsen af det til fredning foreslåede område blev

herefter fortsat den 26. september 1969 hvad angår arealer tilhø-

rende lodsejerne nr. 5 Rederiet A. P. Møller, nr. 11 Statens klit-

væsen og numrene 50-58 inclusive, der efter det oplyste tilhører

Vandbygningsvæsenet. Besigtigelsen blev foretaget dels kørende

dels på visse strækninger gående igennem arealerne.

Efter at der var udarbejdet et midlertidigt nyt kort

over området afholdt nævnet nye møder i sagen på Morup Mølle taro

i dagene den 9. og lo. marts 1970. Til møderne var samtlige insti-
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tutioner og de fleste af lodsejerne indvarslet ved nævnets skri-

velse af 17. februar 1970, der til lodsejerne var fremsendt med

afleveringsattest. I skrivelsen meddeltes det lodsejerne, at det

på møderne, hvortil lodsejerne var indvarslet med passende tids-

intervaller, var hensigten at drøfte med hver enkelt, om der

for hans ejendoms vedkommende måtte være særlige problemer, som

han ønskede at forelægge nævnet, samt om muligt at søge opnået

en for1igsmæssig ordning med hensyn til erstatningsspørgsmål.

Med skrive1serne medfulgte et eksemplar af et af nævnets sekre-

tariat udarbejdet udkast til fredningsservitut.

Hovedparten af lodsejerne gav møde.

For rekvirenten mødte landinspektør E. Boe, Hjørring,

og de fleste institutioner var repræsenteret.

For fællesudvalget for Sydthy storkommune, der overfor

nævnet ved skrivelse af 25. september 1969 havde rejst spørgs-

mål om friholdelse af visse arealer i fredningsområdet med hen-

blik på sommerhusbebyggelse samt om forbedring af adgangsforhol-

dene til arealerne, mødte fællesudvalgets tekniske udvalg samt

dettes tekniske medhjælper, landinspektør A1mer Frederikseh.

Forinden der blev forhandlet med lodsejerne, havde f~l-

lesudvalget ved dets medlem, advokat Lyngs, Hurup, lejlighed til

at redegøre for fællesudvalgets ønsker i overensstemmelse med

ovennævnte skrivelse, idet han samtidig henviste til, at fælles-

udvalget, der ikke selv var ejer af arealer i området, havde o-

vervejet at erhverve de fornødne arealer til det ønskede formål

og lå i forhandlinger herom, hovedsagelig om arealer tilhørende

lodsejer nr. 5 rederiet A. P. Møller, jf. herom under det for

lodsejer nr. 5 senere anførte.

På rekvirentens vegne redegjorde herefter landinspek-

tør E. Boe for baggrunden for fredningssagen og omtalte herunder

især, at fredningssagen var rejst i nøje overensstemmelse med den

samlede planlægning for hele Thy-området, og at sagen var baseret
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på den planlægning, som var godkendt af Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg

sogneråd, der flere gange havde givet udtryk for indforståelse

med de planer, der forelå for kommunens område. Han fandt iøv-

rigt, at de af fællesudvalget til sommerhusbebyggelse foreslåe-

de områder ikke var egnede til formålet, idet de dels var sand-

flugtsfredede, dels var for vandlidende til bebyggelse.

Efter at nævnsformanden havde redegjort for hvilleen

stilling kommun,r} der ikke er lodsejere indenfor det til ~red-

ning foreslåede område, havde i sagen, blev drøftelserne afslut-

tede, idet han samtidig omtalte, at der, såfremt der fra lods-

ejernes side blev fremsat ønsker om sommerhusbebyggelse, der lcun-

ne imødekomme s under sagens behandling, ville blive taget hensyn

til fællesudvalgets forslag.

Der blev herefter foretaget forhandling med de til mø-

dernes indvarslede lodsejere.

Lodsejer nr. 1, tandlæge fru Birgit Schierup, Rådhuspladsen 5,
8000 Aarhus C. - del af matr. nr. 452 Hvidbjerg Klit - 1,1 ha.

Lodsejeren var repræsenteret ved landinspektør Almer

Frederiksen, der erklærede, at lodsejeren frafaldt erstatning for

fredning af ovenommeldte mindre parcel under forudsætning af, at

nævnet for sit vedkommende kan tiltræde, at der meddeles tilla-

delse, dels til udvidelse af det eksisterende sommerhus på matr.

nr. 45~ Hvidbjerg Klit, dels til eventuel opførelse af~ yderli-

gere hus på samme parcel, dog uden for det til fredning foreslåe-

de område.

Nævnet var enigt om for sit vedkommende at godkende de

stillede betingelser, hvorefter erstatning er frafaldet.

Lodsejer nr. 2, Hendes kongelige Højhed, prinsesse Margrethe - del

af matr. nr. l~ Hvidbjerg Klit - areal 1,1 ha, der i sin helhed

4t er undergivet sandflugtsfredning.

For lodsejeren har landsretssagfører Eugen Olsen, Råd-
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huspladsen 77, 1550 København V., ved skrivelse a~ 6. marts 1970

4t nedlagt påstand om tilkendelse a~ en erstatning på 20.000 kr.

Lodeejer nr. 3, landsretssag~ører Per Federspiel, Gothersgade 109,

1123 københavn K. - del a~ matr. nr. l~ Hvidbjerg Klit - areal

35,5 ha, heraf sand~lugts~redet 29,2 ha.

Lodsejeren, der var repræsenteret af sin søn, har er-

klæret sig indforstået med fredningsservitutten og vil lade area-

let frede uden erstatning under ~orudsætning af, at der meddeles

ham tilladelse til at placere et sommerhus på arealet under næv-

nets sædvanlige censur med hensyn til husets placering, størrelse

og udseende m.m. Lodsejeren har bemærket, at han fandt det van-, skeligt at nedlægge en subsidiær påstand om erstatning for det

tilfælde, at tilladelse til opførelse a~ et sommerhus blev næg-

tet.

I

Rekvirenten har principielt fastholdt påstanden om fred-

ning, således at arealet ~riholdes for enhver form ~or bebyggelse.

Det blev på anledning bekræftet, at en eksisterende

mindre plantning måtte bibeholdes, udtyndes og fornyes, hvorimod

et ønske om at kunne udvide plantningen mod nord kun kunne imøde-

kommes med det ~orbehold, at en grøft nord ~or plantningen il~ke

overskrides.

Nævnet vedtog eenstemmigt at nægte lodsejeren tilladel-

se til opførelse a~ et sommerhus på arealet og ville herefter til-

lægge lodsejeren erstatning i overensstemmelse med, hvad der til-

lægges andre lodsejere med tilsvarende arealer.

Lodsejer nr. 4, arkitekt Gerhard Paaske, Annasvej 19, 2740 Helle-

rup - dele af matr. nr. l~, 1~ og hele l~ Hvidbjerg Klit _

areal 75,4 ha heraf sandflugtsfredet 68,8 ha.

Lodsejeren har under sagen været repræsenteret nf advo-

kat Gabrielsen, Thisted, der har erklæret, at lodsejeren ikke for-

venter at få erstatning for fredning af sandflugtsfredet areal.
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For fredning af det øvrige areal ca. 6,6 ha villodsejeren, så-

fremt der ikke meddeles ham tilladelse til opførelse af l a 2

sommerhuse på arealet efter nævnets nærmere censur, finde en er-

statning på 12 kr. pr. ~ for passende, hvilket svarer til priser

på sommerhusgrunde i Lyngby-området.

Rekvirenten har fastholdt påstanden om fredning mod en-

hver form for bebyggelse og har i denne forbindelse oplyst, at

der formentlig foreligger muligheder for lodsejeren til at opfø-

re 2 a 3 sommerhuse på de ham tilhørende arealer udenfor fred-

ningsområdet, og at det til fredning foreslåede areal herefter

vil kunne benyttes som fællesareal for et sommerhusområde.1It Nævnet vedtog enstemmigt at nægte lodsejeren tilladelse

til at bebygge arealet og vil herefter tillægge lodsejeren er-

statning.

,
Lodsejer nr. 5, Dampskibsselskabet af 1912 A/S og Dampskibssel-

skabet Svendborg A/S ved rederierne A. P. Møller, Kongens Uytorv

8, 1050 København K. - matr. nr. 32 Hvidbjerg Klit, matr. nr. 9

Ørum Sogns Klitter og matr. nr. 17 Lodbjerg Sogns Klitter - ialt

1119,5 ha, heraf sandflugtsfredet 398 ha og indenfor skovbygge-

linie 210,5 ha.

Der er under sagens behandling sket matrikulær sammen-

lægning af de tidligere matrikelsnumre.

Lodsejerne har under sagen været repræsenteret af af-

delingschef H. Weng, forstkandidat M. Olufsen og højesteretssag-

fører Gorrisen ved advokat Arnesen.

Afdelingschef Weng har oplyst, at rederierne på et for-

nylig afholdt møde med fællesudvalget for Sydthy kommune havde

erklæret sig uden interesse i at medvirke ved gennemførelsen af

fællesudvalgets planer om visse sommerhusområder på rederierne s

arealer, idet disse planer ikke var i overensstemmelse med rede-

riernes ønsker for arealerne.

Nævnet måtte herefter konstatere, at der som følge her-
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a~ ikke forelå muligheder ~or at tilgodese ~ællesudvalgets pla-

,e ner for sommerhusområder for disse arealers vedkommende, og næv-

net vedtog herefter at betragte det fremsendte forslag som bort-

faldet.

Hvad angik spørgsmålet om fredning af rederiernes area-

ler, bemærkede afdelingschef Weng, at rederierne ikke har prin-

cipielle indvendinger imod fredningen. Arealerne var i sin tid

blevet erhvervet, dels for at bevare naturværdierne i området,

de1silir at udnytte arealerne til sommer- og rekreationsboliger

for rederiernes funktionærer. Der findes i øjeblikket 4 huse i

områdets nordlige del, og disse huse er meget e~terspurgte. Man

~ vil gerne kunne rortsætte med at bygge sommerhuse som hidtil og

havde tænkt sig med tiden at opføre et samlet antal på ca. 20

huse, p~aceret på samme måde som de allerede op~ørte. Man ønske-

de fra rederiernes side ikke straks at påbegynde opførelsen a~

nye huse, men ønskede gerne ~ast1agt, hvor man ville kunne pla-

cere husene.

Fra rekvirentens side udtalte landinspektør E. Boe, at

en placering af ca. 20 huse spredt i området måtte anses for u-

ønsket; men han erklærede sig villig til sammen med repræsentan-Ir ter for lodsejerne at gennemgå området ~or at finde muligheder

for at placere et vist antal sommerhuse på arealerne. Landinspek-

tøren henledte samtidig opmærksomheden på, at der kunne være byg-

nings- og sundhedsmæssige vanskeligheder ved en bebyggelse som

ønsket.

Ved et møde afholdt den 14. september 1970, hvor rede-

rierne var repræsenteret af højesteretssagfører Gorrisen ved advo-

kat Arnesen, redegjorde landinspektør E. Boe på rekvirentens veg-

ne for de mellem parterne førte forhandlinger. Man havde under-

søgt de naturlige byggemuligheder omkring Lyngby by og koncen-

treret undersøgelserne om arealerne mellem byen mod nord og Sko-

magerrimme mod syd. Landinspektør Boe omtalte, at ~redningsgræn-
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sen mod nord var blevet ændret, således at rederiernes hus nr. 3

blev udtaget af sagen sammen med et mindre trekantet areal. Da

hus nr. 4 allerede lå syd for Skomagerrimme ville rekvirenten

kunne gå ind for, at enkelte huse placeres på linie med dette

hus. Der var iøvrigt opnået enighed mellem rederierne og rekvi-

renten om, at der alene søges placeret 12 huse i det nordlige om-

råde, heraf hovedparten nord for Skomagerrimme, og således at hu-

sene placeres ind mod klitformationerne og med en afstand på ca.

100 m Qellem de enkelte huse.

På rederiernes vegne nedlagde advokat Arnesen herefter

følgende påstand:

l) Der tages bekræftende til genmæle overfor fredningspåstanden

under forudsætning af, at de berørte fredningsmyndigheder gi-

ver tilladelse til opførelse af 12 feriehuse, efterhånden som

behovet opstår og om hvis placering, der er opnået enighed

mellem rekvirenten og rederierne.

2) Lt ~redningen gennemføres mod betaling af et erstatningsbeløb,

hvorved rederierne ikke stilles ringere end de øvrige lods-

ejere i området, jfr. nedenfor.

3) Såfremt opførelsen af de 12 feriehuse ikke kan gennemføres

" forhøjes erstatningspåstanden til betaling af 200.000 kr.

Ved skrivelse af 24. september 1970 har advokat Arne-

,

sen nærmere opgjort erstatningskravet til 90.000 kr. under for-

udsætning af, at opførelsen af de 12 feriehuse kan gennemføres.

Kravet er opgjort således:

Samlet areal omfattet af fredningen 1.119,5 ha.

Heri fragår

kyst- og klitfredet areal 398,0 ha.

område ~or 12 huse ca. 60,0 "

område indenfor skovbyggelinie 210,5 668'2 ha

Erstatningsberettiget areal 451,0 ha

for hvilket der kræves 200 kr. pr. ha nedskrevet til ialt
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90.000 kr.

Efter interne drøftelser i nævnet har man eenstemmigt

vedtaget at tage rederiernes principale påstand til følge, såle-

des at nævnet for sit vedkommende meddeler rederierne tilladelse

til at opføre indtil ialt 12 feriehuse under nævnets almindelige

censur med hensyn til størrelse, udseende m.v. De 12 huse skal,

efterhånden som behovet opstår, placeres på de steder, der på

det af nævnets tekniske medhjælper udarbejdede kort over det

fredede område er markeret med et rødt kryds. Det bemærkes, at

der på kortet er afmærket 16 muligheder for placering af de ialt

12 huse. Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at det for1l nævnet at se har været muligt på forsvarlig måde at placere de

indtil 12 feriehuse på den nordlige del af rederierne A. P. Møl-

ler ti1:1ørende areal ma tr. nr. 32 Hvidbjerg Klit, hvor der in-

denfor det til fredning foreslåede område allerede lang tid in-

den sagens rejsning har været opført 3 feriehuse. Nævnet er hor-

•

efter, når man tager det øvrige store areal, der fredes, i be-

tragtning og desuden tager hensyn til indflydelsen på erstatning~-

beløbets størrelse, gået med hertil.

Der var endvidere enighed i nævnet om, at tillægge re-

derierne en samlet erstatning på 85.000 kr.

Endelig var der enighed om at forbeholde lodsejerne

eventuelt under en senere genoptagelse af sagen, at få erstat-

ningsspørgsmålet påkendt påny, hvis der mod forventning ikke gi-

ves tilladelse til opførelse af de ommeldte ialt 12 huse.

Lodse...:iernr. 6, matr. nr. l8c Hvidbjerg Klit 'og

~e~er nr. 7, matr. nr. 4~, l5a Hvidbjerg Klit, er efter re-

kvirentens begæring udgået af sagen.

Lods~cr nr. 8, fru Johanne Kathrine Josefsen, Lyngby - matr. nr.

l8~ Hvidbjerg Klit - areal 2,8 ha.

Lodsejeren, der ikke har givet møde, har overfor nævnet

skriftligt nedlagt påstand om, enten at fredningsmyndighederne



-26-

•

overtager arealet til en nærmere a~talt pris, eller at der til-

lægges hende en erstatning svarende til jordens værdi.

Det er under sagen oplyst, at der på arealet under

6. april 1964 er tinglyst deklaration om ~orbud mod enhver ~orm

~or bebyggelse af arealet med bygningsmyndighederne som påtale-

berettiget.

Lods~er nr. 9, fisker Kristoffer Krogh, Lyngby - dele af matr.

nr. 4E~15~, 162 Hvidbjerg Klit - areal ),5 ha.

E~ter at lodsejeren havde fremsat ønske om ændring af

grænserne ~or det til ~redning ~oreslåede område, der oprindelig

omfattede hele lodsejerens arealer, ialt ca. 14,1 ha, har rekvi-

renten udtaget hovedparten a~ arealerne, således at der alene

påstås ~redet ),5 ha omfattende den østligste del af arealerne.

Der er herved åbnet mulighed for, at lodsejeren eventuelt, så-

fremt bygningsmyndighederne tillader det, kan op~øre 1 ~ 2 som-

merhuse på den udtagne vestlige del af arealet.

Lodsejeren har krævet sig tillagt erstatning, så~remt

~reill~ingengennem~øres.

Lodsejer nr. lo, ~abrikant Thomas Poulsen, Vestergade 58, 74)0
Ikast - matr. nr. l~ Hvidbjerg Klit - areal 5,8 ha.

Lodsejeren har protesteret mod fredningen og fremsat

ønske om, at arealet udgår a~ fredningen.

I modsat ~ald har han påstået sig tilkendt erstatning.

Rekvirenten har imidlertid modsat sig, at arealet udgår

og fastholdt fredningsbegæringen.

Lodse~er nr. 11, statens klitvæsen - matr. nr. l~, l~ Hvidbjerg

Klit (Evidbjerg Klitplantage) - areal 191,0 ha,

samt matr. nr. l~, l~, 4~ Lodbjerg sogns Klitter og l~ Ørum

sogns Klitter (Lodbjerg klitplantage), areal 96),0 ha.

For Statens Klitdirektorat har overklitfoged Skarregaard,

"Sølystll, V. Vandet pr. 7700 Thisted, bemærket, at staten i lig-

hed med tilsvarende sager går ind for fredningen uden tillæggelse

,
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af erstatning.

.e Det blev overfor den mødende .bekræftet, at en grøft til

Possø måtte oprenses med maskinkraft, hvorved vandtilførslen til

søen ville øges, samt at en eksisterende vej gennem Hvidbjerg

Klitplantage måtte udrettes og eventuelt gruses, ligesom den til

driften af plantagerne fornødne kemikaliebehandling måtte finde

sted.

L9ds~er nr. 12, landmand Edvard Nielsen, Svankjær - matr. nr.

l4a Evidbjerg Klit - areal 6,1 ha, heraf 5,4 ha under skovbygge-

linie.

Efter at grænserne for det til fredning foreslåede områ-

~ de efter lodsejerens ønske var ændret, således at grænsen nu for-

løber lo m inde i ert eksisterende plantning og en nærmere overfor

lodsejeren angivet lille mark var udgået, har lodsejeren påstået

sig tillagt samme erstatning som de øvrige lodsejere for til-

kendt for arealer af lignende karakter.

L9dseie~ nr. 13. skoleinspektør Søren Vase, Ko1dby - del af matr.

nr. 27 Hvidbjerg by og hele matr. nr. 28~ Hvidbjerg Klit - areal

l8,G ha. heraf 0,5 ha sandflugtsfredet og 17,9 ha indenfor skov-

byggelinien., Lodsejeren blev gjort bekendt med, at grænserne for det

til fredning foreslåede område i overensstemmelse med hans herom

fremsatte ønske var ændret, således at bygningerne og mfrken ved

siden a~ disse var udgået af fredningen.

Under forudsætning af, at en allerede påbegyndt til-

plantning af arealerne kunne tillades fortsat, påstod lodsejeren

sig tillagt en erstatning på 1.000 kr. pr. ha.

Rekvirenten måtte protestere mod, at en sådan til1adel-

se blev meddelt.

Spørgsmålet blev herefter udskudt til nærmere drøftelse,

og nævnet har eenstemmigt vedtaget at nægte tilladelse til yder-

ligere beplantning.
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Lodsejer nr. 14, husmand Niels Chr. Christensen, Lyngby - matr.

4t nr~ 5~t 12~ Hvidbjerg Klit - areal 53,6 ha; heraf sandflugts-

fredet 0,4 ha.
Lodsejeren har pr~testeret mod fredning af area-

let, idet han, såfremt fredningen gonnemførtes, påstod sig til-

lagt en erstatning på 8.000 kr. pr. ha.

Lodsejer nr. 15 og 16, proprietær Troels Ifversen, Lyngholm -

matr. nr. l~, 2l~, 19~, 19S Hvidbjerg Klit og 20~, 20~ Hvidbjerg

by - areal 74,4 ha, heraf sandflugtsfredet 7,3 ha og 61,7 ha un-

der skovbyggelinie.

I Lodsejeren har principalt protesteret mod fredningen.

Lodsejeren har oplyst, at der ikke er tinglyst fred-

skovspligt på arealerne, hvoraf størsteparten er tilplantet og

drives forstmæssigt. Såfremt fredningen gennemføres har lodseje-

ren protesteret mod, at der gives almenheden adgang til gående

færdsel i området, hvortil der efter hans opfattelse ikke fører

offentlig vej eller sti.

Såfremt arealerne fredes uden offentlig adgang har

lodsejeren påstået sig tillagt en erstatning på 2500 kr. pr. ha.

~) Opretholdes kravet om adgang for almenheden til gående færdsel

ad veje og stier i skoven påstår lodsejeren sig tillagt en er-

statning på 3.000 kr. pr. ha.

Lodsejeren har frafaldet erstatning for sandflugtsfre-

det areal.

Det er på anledning blevet tilkendegivet lodsejeren, at

servitutforslagets bestemmelse om forbud mod kemikaliebehandling

ikke hindrede ham i at bruge de for skovdriften nødvendige kemi-

kalier.

Lodsejeren har derudover forbeholdt sig ret til even-

tuelt at sprøjte indsøen "Possø" med kemikalier mod rovfisk og

forbeholdt sig ret til ålestem i søen.
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Lodsejeren har endelig nedlagt påstand om, at det god-

kendes, at de ved "Possø" op:førte 3 arbejdshuse stadig kan for ...

blive stående på arealet.

Rekvirenten har fastholdt forslaget om :fredning a:f

arealerne, derunder også kravet om almenhedens adgang til gåen.

de :færdsel i skoven ad de allerede eksisterende veje og stier.

Rekvirenten har herom henvist til bestemmelserne i § 55 stk" 2~,l~

i fredningslov nr. 314 a:f 18. juni 1969, idet han har anført, at

der ved :frednings:forslaget ikke åbnes anden adgang til færdsel

i videre om:fang end fastlagt i disse bestemmelser.

Hvad angår spørgsmålet om sprøjtning med kemikalier

mod rovfisk i "Possø" har rekvirenten indtrængende udtalt sig

imod, at noget sådant tillades. Han har herom oplyst, at det a~

indhentede oplysninger :fremgår, at den eneste kendte gi:ft til

dette formål hedder "Rotenon", og at denne gi:ft dræber ~

fiskearter. Virkningen a:f giften taber sig dog e:fter nogle måne-

ders forløb. Rekvirenten har yderligere anført, at brug a:f gift

i søen iøvrigt vil være ulovlig e:fter fiskerilovgivningen, så-

:fremt der findes a:fløb :fra søen, hvilket :formentlig er tilfæl-

det.

Rekvirenten har derhos påstået de 3 ved Possø opførte

huse nedrevet og fjernet, idet husene e:fter hans op:fattelse må

anses :for ulovligt op:førte.

Sagen blev here:fter udsat til nærmere drø:ftelse i næv-

net. Nævnet har senere eenstemmigt vedtaget, at meddele almen-

heden ret til gående :færdsel ad eksisterende veje og stier i om-

rådet, og at nægte lodsejeren tilladelse til sprøjtning med lc:e·~

mikalier mod rovfisk i "possø", der iøvrigt ikke må forurenes ved

kloakudløb eller lignende. Spørgsmålet om lovligheden af husene

ved "possø" har nævnet overladt til bygningsmyndighedernes afgø.~

relse"

Der vil here:fter være at tillægge lodsejeren erstat-
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ning.

Lodsejer nr. 17, Menighedsrådet for Hvidbjerg v/å sogn - matr.

nr. 3~ ~vidbjerg Klit - areal 52,7 ha, heraf sandflugtsfredet 35,7

ha og resten 17 ha under skovbyggelinie.

For lodsejerne har gårdejer Aksel Møller Ubbesen be-

mærket, at der ikke blev fremsat krav om erstatning for det i

forvejen sandflugtsfredede areal, men at menighedsrådet påstod

sig ti~~endt erstatning på 2.000 kr. pr. ha for det øvrige areals

vedkom~ende.

, Lodsej2F nr. 18, fabrikant Hans Foxby, Nørholmvej 48, 7400 Her-

ning - matr. nr. 27~ Hvidbjerg Klit - areal 4,0 ha i det hele

beliggende indenfor skovbyggelinie.

Det er oplyst, at der på arealet under l. august 1966

Lodsejeren har været repræsenteret af proprietær Troels

Ifversen, der har påstået lodsejeren tillagt en erstatning på

2.500 kr. pr. ha.

er tinglyst deklaration om forbud mod enhver form for bebyggelse

med bygningsmyndighederne som påtaleberettigede.

Lodsejer nr. 19, smedemester Immanuel Jensen, Kurvej 24, og ci-

~ vilingeniør Per Øhlenschlæger, Skovalleen 22, begge 2880 Bag-

sværd - matr. nr. 29~ Hvidbjerg Klit og en del af matr. nr. 22~

Hvidbjerg by - areal 8,0 ha i det hele beliggende indenfor skov-

byggelinie.

Smedemester Jensen, der er blevet gjort bekendt med, at

der var foretaget en ændring af grænserne for det til fredning

foreslåede område, der oprindelig udgjorde ca. 10 ha, har på

lodsejernes vegne nedlagt påstand om, at der tillægges dem en

erstatr-ing af samme størrelse, som den der tilkendes de øvrige

lodsejere af lignende arealer.

Lodsej92:-ny. 20, fuldmægtig Kurt Hansen, Vejlemosevej 23 B,

2840 Eolte - del af matr. nr. l3~ Hvidbjerg Klit - areal 3,6 ha
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beliggende indenfor skovbyggelinie_

Lodsejeren, der har været repræsenteret ved proprietær

Troels Ifversen, har ved skrivelser senest af 28. april 1970

protesteret mod fredningen og krævet sig tillagt en erstatning

på 90.000 kr., idet myndighederne efter hans opfattelse, såfremt

den ommeldte del af l3~ fredes, i stedet bør overtage hele det

af ham i sin tid indkøbte areal ialt ca. 10,5 ha, omfattende he-

le matr. nr. 6~, l3~ Hvidbjerg klit. Lodsejeren har derhos fore-

slået, at grænserne ændres, således at grænsen følger skellet

mellem matr. nr. l3~ og 29~ Hvidbjerg Klit.

Det fremgår af sagen, at der under 31. juli 1968 er

tinglyst deklaration med nævnet som påtaleberettiget på matr. nr.

6~, l3~ Hvidbjerg Klit bl.a. indeholdende bestemmelse om forbud

mod udstykning, opretholdelse af eksisterende beplantninger m.m.

samt om, at der på arealet alene må opføres eet sommerhus under

sædvanlig censur.

Rekvirenten har fastholdt påstanden om fredning, idet

han har oplyst, at den til fredning foreslåede del af matr. nr.

l3~ er tilplantet og kan anvendes som fællesareal for et even-

tuelt kommende sommerhusområde øst for arealet.

Lodsejer nr. 21, gårdejer Peder Skinhøj Pedersen - matr. nr. 26~

ørum Klit - og

Lodsejer nr. 22, gårdejer Herluf L. Poulsen - matr. nr. 13 ~

Ørum Klit - er efter rekvirentens begæring udgået af sagen.

Lodsejer nr. 23, fhv. gårdejer Christian Daniel Larsen, 7770

Vestervig m.fln - matr. nr. 6 Ørum Klit - areal 8,6 ha, heraf

sandflugtsfredet 0,8 ha.

Fhv. gårdejer Daniel Larsen var mødt på lodsejernes

vegne og oplyste, at de godt ville overveje eventuelt at sælge

tt arealet til staten, og at man i så fald ville forlange en pris

på 50.000 kr. Såfremt arealet fredes~ kræves der tillagt en er-
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statning på ca. 45.000 kr. Han henviste iøv~igt til bemærknin-

--,

gerne under besigtigelsen af arealet den ll. juni 1969.

Lodsejer nr. 24, husmand Peder Chr. Mikkelsen, ørum - del af

matr. nr. 29a Ørum Klit - areal 0.8 ha.- .
Lodsejeren har foreslået fredningsgrænsen ændret, så-

ledes at arealet udgår af sagen. Såfremt fredningen gennemføres

har han krævet sig tillagt en erstatning på 5.000 ~c::.."'ø

Rekvirenten har fastholdt ~redn~ngsbegæringen.

Lodsejer nr. 25, grd. Laurits Larsen, Ørum - matr. nr. 3o~

Ørum Klit - areal 16,4 ha, hvoraf 6,7 ha er beliggende indenfor, skovbyggelinie.

Lodsejeren har protesteret mod fredningen og har, osa-

fremt denne gennemføres, krævet sig ti11egt en erstatning på

10.000 kr. pr. ha. Det er herunder forudsat, at der ikke gives

almenheden adgang til færdsel på arealet, der er opdyrket.

Det blev tilkendegivet lodsejeren~ at de~ ikke ville

blive tillagt almenheden ret til færdsel på dyrkede arealer.

Lodsejer nr. 26, skovarbejder Anker Th. Frederiksen, Taabel,

- matr. nr. 26 Lodbjerg Klit - areal 5,2 ha, heraf 0,2 ha sand-

~ flugtsfredet og 1,0 ha indenfor skovbyggelinie.

Lodsejeren har ikke ønsket at protestere mod frednin-

gen.

Det er under sagen oplyst, at der den 26. august 1966

er tinglyst deklaration om forbud mod enhver form for bebyggel-

se med bygningsmyndighederne som påtaleberettiget.

Lodsejer nr. 21, husmand Otto Hansen, Ørum - matro nr. 24~ ørum

Klit - areal 2,5 ha i det hele beliggende indenfor skovbygge-

linie.

Lodsejeren har nedlagt påstand on Damme erDtatning,

som der tilkendes andre lodsejere af lignende arealer.

Lodsejer nr. 28, assurandør H. J. IIimmeishøj, Ny Refsvej Jo,
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Hurup m.fl. - matr. nr. 24~ Ørum Klit - areal 2,1 ha i det hele

beliggende indenfor skovbyggelinie.

Lodsejerne, der allerede har beplantet en del af area-

let, har frafaldet erstatning for fredning under forudsætning

af, at de kan fortsætte med beplantning af arealet.

Rekvirenten er indgået på, at lodsejerne fortsætter

beplantningen.

Erstatning er herefter frafaldet.

Det er under sagen oplyst, at der den 25. juli 1963

er tinglyst servitut med forbud mod bebyggelse med bygningsmyn-

digheden som påtaleberettiget.

, Lodsejer nr. 29, fru Gudrun Søgaard, Ørum - matr. nr. 23.§!.Ørum

Klit - areal 9,6 ha, heraf 9,1 ha beliggende indenfor skovbygge-

linie.

For lodsejeren har advokat Lyngs oplyst, at arealet

er opdyrket, samt protesteret mod fredningen, og såfremt denne

gennemføres, nedlagt påstand om en erstatning på 3.000 kr. pr.

ha.

Lodsejer nr. 30, gårdejer Jens Knattrup Sørensen, ørum - matr.

nr. 24~ Ørum Klit og l6d, 35~, 17~ Ørum Hovedgaard, areal ialt

2,2 ha, i det hele beliggende indenfor skovbyggelinie.

For lodsejeren har advokat Lund-Sørensen oplyst, at

parcellerne er solgt til automobilforhandler Ove Pedersen, Mo-

rup Mølle, og protesteret mod fredningen, idet han, såfremt sa-

gen fremmes, nedlægger påstand om tilkendelse af en erstatning

på 1.000 kr. pr. ha.

Lodsejer nr. 31, gårdejer Karl Andersen, ørum - matr. nr. 22.§!.

Ørum Klit - areal 14,0 ha, heraf sandflugtsfredet 1,2 ha og in-

denfor skovbyggelinie 7,0 ha.

~ Lodsejeren har været repræsenteret af advokat Lyngs,

der principielt har protesteret mod fredningen, og såfremt den-
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ne gennemføres påståes lodsejeren tilkendt fuld erstatning.

Advokat Lyngs har under sagen oplyst, at lodsejeren

ved betinget skøde af 3. oktober 1966 har solgt arealet til

direktør Henning Sørensen, Bagsværd, bl.a. under forudsætning

af at køberen opnåede tilladelse til opførelse af eet sommer-

hus på arealet. Købesummen er aftalt til 25.000 kr. Ved skødet

forbeholdt lodsejeren sig brugsretten til hovedparten af area-

let. Udstykning af arealet, der var rtødvendiggjort af, at par-

cellen var noteret som landbrug i forbindelse med lodsejerens

øvrige ejendom, blev bestilt hos landinspektør den ll. oktober

1966 og anbefalet af sognerådet den 5. juli 1967.
Ved et åstedsmøde afholdt den 14. april 1967 meddelte

fredningsnævnet for sit vedkommende på visse nærmere vilkår til-

ladelse til o~ørelse af eet sommerhus på parcellen, og ved skri-

velse af 16. maj 1967 meddelte Thisted amtsbygriingsråd, at dette

ville være sindet at indstille til amtsrådet, der var indehaver

af bygningsmyndigheden, at der meddeltes dispensation til opfø-

relSe af et enkelt sommerhus bl.a. på de af nævnet stillede vil-

kår.

Ved skrivelse af 20. december 1967 nedlagde ministeriet

for kulturelle anliggender imidlertid på foranledning af fred-

ningsplanudvalget for Hjørring og Thisted amter i medfør af fred-

ningslovens § 35 stk. 2 forbud mod udstykning og bebyggelse af

parcellen, gæidende i et år fra skriveisens dato.

Nærværende fredningssag blev herefter ved skrivelse af

13. december 1968 rejst af fredningsplanudvalget og omfatter og-

så denne parcel.

Advokat Lyngs har herefter ved skrivelse af ll. juni

1969, såfremt fredningen gennemføres, opgjort erstatningskravet

således:

Ikke opnået salgssum, jfr. skøde
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af 3.10.1966 25.000 kr. 00 øre

e, idet renter med lt % over den til enhver

tid i Thylands Bank gældende indlånsrente

på 6 måneders opsigelse forbeholdes fra

1.11.1966 indtil betaling sker.

Omkostninger til landinspektør 1.024 kr. 25 øre

og omkostninger til advokatbistand ved opret-

telse af skøde opgjort pr. 11.6.1969 til 811 kr. 00 øre

Erstatningsbeløb: 26.835 kr. 25 øre

med forbehold af renter - som ovenfor an-

ført - samt yderligere omkostninger til
ee advokatbistand.

Hvad angår spørgsmålet om den brugsmæssige værdi af

arealet, har advokat Lyngs henvist til, at lodsejeren ved sal-

get har forbeholdt sig at bruge og dyrke hovedparten af arealet.

Efter forhandlinger har fredningsnævnet forligsmæssigt

tilbudt at yde lodsejeren en samlet erstatning på 28.000 kr.,

hvilket beløb blev fastsat under hensyn til de særlige forhold,

der gør sig gældende for denne parcels vedkommende.

Lodsejeren fandt imidlertid ikke at kunne indgå på no-

~ get forlig særlig af hensyn til køberen af parcellen.

Erøtatningsspørgsmålet blev herefter udsat til nævnets

afgørelse.

Lodsejer nr. 32, proprietær Kjeld Aa. Hilligsøe, Ny ørumgaard

- metre nr. l~ Ørum Klit - areal 8,8 ha i det hele indenfor skov-

byggelinie.

Lodsejeren har protesteret mod fredningen og foreslået

grænsen ændret til at følge den ny afvandingskanal i stedet for

at følge den gamle.

Rekvirenten har fastholdt fredningsgrænsen følgende

den gamle kanol særlig under hensyn til arealets tilstand.

Såfremt fredningen gennemføres, har lodsejeren påstået
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sig tillagt en erstatning på 10.000 kr.

Lodsejer nr. 33. gårdejer Valdemar Nielsen, Ørum - metro nr. 16~,

l8e Ørum Hovedgaard - er efter rekvirentens begæring udgået af

sagen. Lodsejeren har frafaldet erstatning jfr. § 10.

Lodsejer nr. 34, gårdejer Marius Chr. Brogaerd, ørum - matr. nr.

19!, 2lh Ørum Hovedgaard - areal 0,2 ha, i det hele under skov-

byggelinie.

Efter at hovedparten af det lodsejeren tilhørende areal

efter rekvirentens begæring er udgået af sagen, har ~odsejeren

protesteret mod fredningen af ovennævnte 0,2 ha og påstået sig

tilkendt en erstatning på 10.000 kr.

Lodse,jer nr. 32, husmand Laurids K. Henriksen, ørum - matr. nr.

36~ ørum Hovedgaard - er efter rekvirentens begæring udgået af

sagen, hvorefter lodsejeren har frafaldet erstatning jfr. § 10.

Lodsejer nr. 36, civilingeniør Niels R. Steensen, Hellerup

- matr. nr. 5~, 6~, 6~, 7~, 7~, 7h, 8~, lo~ Lodbjerg Klit -

areal 67,0 ha - heraf sandflugtsfredet 50,0 ha og 17,0 under

skovbyggelinie ~ matr. nr. 25~ Nr. og Sdr. Aalum - areal 2,8

ha i det hele under søbyggelinie.

Lodsejeren har ved skrivelse af 3. marts 1970 nedlagt

følgende påstand som beti.ngelse for fredning af arealerne:

1) Når havet eller klitdannelse truer det nuværende feriehus

"Lodbjerg Klithus" forbeholder lodsejeren sig at flytte el-

ler nybygge et tilsvarende hus længere inde på arealerne. For-

behold€t skal gælde såvel arvtagere som senere ejere af area-

let.

Lodsejeren har i denne forbindelse oplyst, at kystli-

nien ved havets erosion gennemsnitligt flytter sig 5 m ind om

året, således at det kun vil vare 40-50 år før det bliver ak-
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tuelt at flytte eller nybygge hus.

2) Lodsejeren forbeholder sig - om det ønskes - påny at dyrke

et tidligere opdyrket markareal på sydsiden af de østligste

arealer. Arealet henligger for tiden i græs.

3) Lodsejeren forbeholder sig, at den eksisterende adgangsvej

fra Fyrvejen til feriehuset "Lodbjerg Klithus" beliggende på

matr. nr. 7~ kun må benyttes til kørende færdsel af motor-

køretøjer med ærinde til feriehuset.

Såfremt de foranstående betingelser kan tiltrædes af

nævnet, frafalder lodsejeren erstatning for fredningen, en er-

statning som lodsejeren mener er af en størrelsesorden på

70.000 kr.

Nævnet har for sit vedkommende vedtaget at godkende de

af lodsejeren stillede betingelser.

Lodsejer nr. 37, Fyrdirektoratet, København - matr. nr. 62,
Lodbjerg Klit - areal 2,9 ha i det hele indenfor skovbyggelinie.

Lodsejeren, der har været repræsenteret af overfyrpas-

ser Konrad Brogaard Christensen~ Lodbjerg Fyr, har bemærket, at

vejen ud til fyret er fyrets pI~vate vej, og at der ikke ydes

bidrag til vedligeholdelse af vejen af andre lodsejere. Direkto-

ratet nærer frygt for, at der, såfremt fredningen gennemføres,

vil blive mere kørende færdsel ad vejen end nu.

Rekvirenten har herom bemærket, at det ved fredningen

er forudsat, at der gives almenheden ret til kørende færdsel ad

vejen. Han har henstillet til nævnet, at der ved kendelsen af-

sættes et beløb til istandsættelse af vejen, og at vejstykket her-

efter søges overtaget af kommunen som offentlig bivej. Rekviren-

ten har i denne forbindelse bemærket, at det må anses for ønske-

ligt med tiden at forlænge vejen eventuelt mod nord, hvor der i

så fald kan søges etableret parkeringsplads. Rekvirenten har ef-

ter undersøgelser oplyst, at det må anes for påkrævet, at der af-

sættes et beløb på 20.000 kr. til istandsættelse af vejen som
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grusbelagt vej.

Idet der tages forbehold med hensyn til færdslen ad

vejen, har lodsejeren erklæret sig indforstået med fredningen

og frafaldet erstatning herfor.

Idet det af det under sagen oplyste fremgår, at der

alene foreligger mulighed for kørende færdsel ind i området ad

den private fyrvej, har nævnet eenstemmigt vedtaget ved kendel-

sen at afsætte et beløb på 20.000 kr. til istandsættelse af ve-

jen og derefter søge denne overtaget af Sydthy kommune som of-

fentlig bivej. Vejen skal udlægges som grusbelagt vej.

Lodsejer nr. 38, fru Inge Elisa Nielsen Larsen, gårdejer Edvin

Johannes Nielsen Nørgaard, Tolbøl, og lærerinde frk. Viola Nør-

gaard, Hørdum - matr. nr. 2~ Lodbjerg Klit - areal ),5 ha i det

hele beliggende indenfor skovbyggelinie.

For lodsejerne har advokat Lunding Smith ved skrivel-

se af lo. marts 1970 principalt protesteret mod fredningen og

såfremt fredningen gennemføres krævet lodsejerne tillagt en er-

statning på 20.500 kr. med tillæg af renter 6% p.a. fra skri-

velsens dato samt en passende godtgørelse for advokatbistand.

Advokaten har opgjort kravet således:

l) Anslået værdinedgang 3,5 ha pr. ha 3.000 kr. 10.500 kr.

2) Forringelse af forrentningsværdien af de på

ejendommen beliggende 2 beboelseshuse

a 5.000 kr. ~ooo kr.
ialt erstatningskrav 20.500 kr.

Advokaten har i skrivelse nærmere begrundet kravet,

idet han især har henvist til, at stedet måtte anses for veleg-

net til udstykning med opførelse af beboelser for øje.

Lodsejer nr. 39, tandlæge frk.llir~~Lassen, København, og fru

.., Inga Fugl, Nykøbing F. - matr. nr. 7! Lodbjerg Klit - ereal 1,5

i det hele beliggende indenfor skovbyggelinie.
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For lodsejerne har politimester M. Fugl, Nykøbing F.,

ved skrivelse af 9. marts 1970 oplyst, at arealet er vurderet

til 1.500 kr. og påstået lodsejerne tillagt en erstatning sva-

rende til ejendomsværdien, såfremt fredningen gennemføres.

Lodsejer nr. ~, kommune lærerinde frk. Bodil Elise Madsen, Thor-

valdsensvej 25, 1871 København V. og fru Hanne Elisabeth Schwarts,

Nørrekær 81, 2610 Rødovre - matr. nr. 7~ Lodbjerg Klit - areal

5,9 ha - i det hele beliggende indenfor skovbyggelinie.

For lodsejerne er der ifølge skrivelse af 16. marts

1970 protesteret mod fredningen og nedlagt påstand om tillæggel-

so af en erstatning på mindst 200.000 kr., såfremt fredningen

gennemføres.

Lodsejer nr. 41, fru Anna Christine Worm Jensen, Svankjær pr.

7755 Bedsted Thy - matr. nr. 3~, 7i Lodbjerg Klit - areal 3,7

ha i det hele beliggende indenfor skovbyggelinie.

Lodsejeren har protesteret mod fredningen og påstået

sig tillagt en erstatning på 5.000 kr. pr. ha, såfremt frednin-

gen gennemføres.

Lodsejeren har ingen indvendinger imod planen om i-

standsætteise af fyrvejen.

Lodsejer nr. 4~, fru Bodil Jensen, Refsbøl pr. 7760 Hurup - matr.

nr. 7~ Lodbjerg Klit - areal 1,1 ha i det hele beliggende inden-

for skovbyggelinie.

Lodsejeren har tilbudt at lade parcellen frede uden er-

statning under forudsætning af, at hun får nævnets tilladelse til,

at det på parcellen beliggende hus må vedligeholdes og repareres

samt således at huset eventuelt må udvides efter forudgående til-

ledelse fra bygningsmyndighederne og fredningsnævnet. Hun forplig-

ter sig derhos til ikke at fælde beplantningen rundt om huset •

Nævnet vedtog at modtage det fremsatte tilbud, således

at huset må vedligeholdes og repareres, hvorimod det kun må udvi-
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des efter forudgående tilladelse af nævnet og bygningsmyndighe-

derne.

Lodsejer nr. 42, gårdejer Aksel Møller Ubbesen, Tolbøl - matr.

nr. 8~ Lodbjerg Klit - areal 3,3 ha - i det hele beliggende in-

denfor skovbyggelinie.

Lodsejeren har protesteret mod fredningen og krævet

sig tillagt en erstatning på 5.500 kr. pr. ha, såfremt frednin-

gen gennemføres.

Nævnet har meddelt tilladelse til, at en del af area-

let benyttes af lodsejeren som strandfoged til oplagring af

tt strandingsgods. Så længe denne benyttelse finder sted, tillægges

tf) dor ikke almenheden adgang til dette areal.

Lodsejer nr. 44, gårdejer Folmer Søndergaard, Tolbøl - matr. nr.

9~ Lodbjerg Klit - areal 5,1 ha i det hele undergivet sondflugts-

fredning.

Lodsejeren har erklæret sig indforstået med, at area-

let fredes uden erstatning.

Lodsejer nr. ~, fru Astrid Bu1ow,Sdr. Strandvej lo, 2791 Dragør,

- matr. nr. 92 Lodbjerg Klit - areal 28,5 ha - heraf 16,9 ha in-•~donfor skovbyggelinie og 11,6 ha indenfor søbyggelinio.

Lodsejeren har erklæret sig indforstået med fredningen

~\ uden erstatning, når der tillægges hende tilladelse til at udvi-

de og ændre - derunder indlæggelse af el - den på arealet belig-

gende ejendom efter forudgående tilladelse af nævnet og bygnings-

myndighederne.

Nævnet vedtog for sit vedkommende at meddele en sådan

tilladelse under nævnets almindelige censurbestemmelse, idet næv-

net dog måtte stille krav om, at fremføring af el skulle ske

-- gennem jordkabel.

Lpdsejer nr. 46, gårdejer Niels Lodahl Andersen, Tolbøl, - matr.

nr. 11~ Lodbjerg Klit - areal 5,1 ha i det hele undergivet sand-
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flugtsfredning.
Lodsejeren, der fandt, at fredningen af arealet var

mere indgribende end sandflugtsfredningen, der efter hans opfat-

telse ikke forbød tilplantning af arealet, har protesteret mod

fredningen og påstået sig tillagt en erstatning på 8.000 kr.,

såfremt fredningssagen fremmes.

Lodsejer nr. 47, gårdejer Niels Jensen, To1bø1 - matr. nr. 12~

Lodbjerg Klit - areal 4,8 ha - i det hele undergivet sandf1ugts-

fredning.

Lodsejeren, der vil være villig til at sælge arealet

•-
til staten for en pris på 2.000 kr., har erklæret sig enig i,

at fredningen efter de foreliggende forhold, sker uden ti1lægge1-

se af erstatning.

Lodsejer nr. 48, tømrermester Svend E. Bulow, Sdr. Strandvej lo,

2791 Dragør - matr. nr. 10~ Lodbjerg Klit - areal 7,6 ha - her-

af 2,6 ha indenfor skovbyggelinie og 5,0 ha indenfor søbygge1i-

nie.

På ejendommen er der under 5. februar 1969 tinglyst

deklaration om forbud mod enhver form for bebyggelse, derunder, også anbringelse af transportable konstruktioner, der er genstand

for bygningsmæssig udnyttelse. Påtaleretten tilkommer den til en-

hver tid værende bygningsmyndighed.

Under forudsætning af at fredningsnævnet for sit ved-

kommende meddeler tilladelse til en eventuel udvidelse og omfor-

andring af den eksisterende bebyggelse, herunder også tilladelse

til fremføring af el, alt under nævnets almindelige censur, har

lodsejeren frafaldet erstatning.

Nævnet har vedtaget for sit vedkommende at meddele til-

ladelse til det ansøgte, dog på vilkår af, at el-fremføring sker

.. gennem jordkabel.

Lodsejer nr. 49, forhen en fælleslod administreret af fisker Lau-
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rids Laursen, 0. Agger - matr. nr. 24, 25~ Nr. og Sdr. Aalum

byer - areal ialt 110,5 ha, heraf sandflugtsfredet 67,4 ha, in-

denfor skovbyggelinie 11,0 ha og indenfor søbyggelinie 20,9 ha.

Under fredningssagens behandling er der under 12. no-

vember 1970 tinglyst ejendomsdom som adkomst for købmand Niels

Erik Jensen, Nr. Felding pr. 7500 Holstebro og fabrikant Carl Thø-

gersen samt dennes søn, fabrikant Hans Oluf Thøgersen, begge

7760 Hurup Thy, til arealet. Af de foreliggende oplysninger frem-

går det, at anpartsforholdet er således, at købmand Jensen som

ideel anpart ejer 3/15, medens resten de 12/15 tilhører d1herrer

Thøgersen •

Ved betinget skøde, lyst 15. december 1970 har ejerne

på nærmere vilkår solgt matr. nr. 25~ Nr. og Sdr. Aalum byer til

A/S Kroghs Stensiloer, Klim Strand pr. 9690 Fjerritslev. Ifølge

skødet skal en eventuel frodningserstatning for denne parcels

vedkommende erlægges som ekstraordinært afdrag på købesummen, der

ialt har udgjort 145.000 kr.

Af hensyn til fordelingen af en eventuel fredningser-

statning bemærkes det, at arealet matr. nr. 24 udgør ialt 11,8

ha, heraf sandflugtsfredet 9,2 ha, medens resten 2,6 ha ligger

indenfor søbygge1inie og at arealet matr. nr. 25~ udgør ia1t

98,7 ha, heraf sandflugtsfredet 58,2 ha, indenfor skovbyggelinie

~' 11,0 ha og indenfor søbyggelinie 18,3 ha.

•

Under besigtigelsen blev det konstateret, at matr. nr.

24 er ubebygget og formentlig alene anvendes til jagtformål. På

matr. nr. 25~ har der igennem en betydelig årrække været foreta-

get ralskrabning senest ved lejekontrakter indgået 14. maj 1969.

Ralskrabningen foregår 300 m nord for høfde 96 og langs kysten

nordpå. Til brug ved raloptagningen har der været etableret sor-

tereranlæg. Ved forlig indgået den 1. juli 1969 mellem rekviren-

ten af fredningssagen og de pågældende ralentreprenører samt ejer-

ne af arealet, hvilket forlig er tiltrådt af nævnet, blev der op-
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nået enighed om, dels at raloptagningen måtte fortsætte i ufor-

II mindsket omfang over en 5 årig periode regnet fra l. november

1969, dels om at et nyt sortereanlæg måtte etableres indenfor

•

-.

samme periode, det sidste forudsatte at resterne af det eksiste-

rende sortereanlæg skulle fjernes inden 1. august 1969. Efter ud-

løbet af de 5 år skulle ra1tagning ophøre og de eksisterende an-

læg fjernes. Nævnet har senere 9. december 1969 for sit vedkommen-

de godkendt placeringen af et nyt sortereanlæg, ligesom sandflugts-

myndighederne for deres vedkommende på visse særlige vilkår har

godkendt, at sortereanlægget placeres på sandflugtsfredet areal,

hvilken godkendelse dog ikke er gældende indtil l. april 1971.

Ejerne har ved 'forliget frafaldet erstatning for ind-

s~rænkningerne i de foreliggende lejekontrakter.

Rekvirenten har under forliget udtalt, at det efter

tidsfristens udløb kan accepteres fra fredningsmyndighedernes side,

at der fortsat tages ral på stranden til personlig brug, således

at optagne materialer direkte bortkøres.

Ejerne har derhos ansøgt om dispensation fra skovbygge-

linie på arealet matr. nr. 25~ i det øjemed at etablere en ~

pingplads på arealets nordøstre del. Under forudsætning af andre

myndigheders godkendelse af etablering af en campingplads har næv-

net for sit vedkommende meddelt dispensation fra bestemmelsen om

skovbyggelinie dog på vilkår af, ~ projektet forelægges nævnet

til godkendelse inden arbejdet påbegyndes og således, at nævnets

bestemmelser om indretning, placering m.v. af toilet- og facili-

tetsbygninger m.v. skal efterkommes, og at der under ingen form

må ske til ledning af spildevand til Flade Sø.

på matr. nr. 25~ blev det derhos konstateret, at der

var beliggende 4 sommerhuse på lejet grund. Ejerne har oplyst,

at lejemålene er indgået årsvis, og at de er indgået mundtligt

uden oprettelse af skriftlige kontrakter.

Under fredningssagen har 2 af husejerne, nemlig fru
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Agnethe Bach, Vindevej 11, 7800 Skive og repræsentant P. Bak

Aldershvile, Norgesgade 44, 7000 Fredericia, nedlagt påstand om

erstatning, såfremt der stilles krav om, at husene skal fjernes.

Fru Bach har protesteret mod fjernelsen af huset og krævet sig

tillagt en erstatning på 188.000 kr., idet hun har anført, at

lejemålet i 1965 er indgået for en periode på 99 år. Hun har er-

kendt, at lejemålet kun er indgået mundtligt. Repræsentant Alders-

nvile har under sagen alene fremsat krav om en erstatning på

2.000 kr., svarendp. til hvad det vil koste at få flyttet huset

vza1;::fra arGa let.

Ved det ovennævnte forlig om ralskrabning er fabrikant

Thøgersen, som dengang hævdede at være ejer a:f hele arealet,

indgået på, at de på lejet grund af matr. nr. 25~ beliggende 4

sODmer.huse fjernes snarest muligt og senest l. november 1971,

uder- at der tillægges ham erstatning. Ved åstedsmødet den lo.

oarts 1970 har ejerne ifølge ejendomsdom overladt spørgsmålet om

fjernelse af husene til nævnet.

Nævnet har herefter vedtaget, at de ommeldte sommerhu-

se skal fjernes fra arealet senest den l. november 1971 og til-

standen iøvrigt retableres uden at der findes grundlag for at

tilkende husejerne nogen erstatning, idet lejemålene ikke kan an-

ses :for at være beskyttet ifølge gældende lovgivning.

Ejerne af arealerne har nedlagt påstand om tilkendelse

af en erstatning på 70.000 kr. med tillæg af udgifter til advo-

kotbistand.

Hvad angår erstatningsspørgsmålet har nævnet vedtaget

at yde en samlet erstatning for fredning af matr. nr. 24 og 25~

på 5.450 kr. Erstatningsbeløbet er fremkommet således, ~ der i

lighed med nævnets stilling overfor de øvrige lodsejere ikke ydes

erstatning for de arealer, der i forvejen er undergivet bestem-

melserne i sandflugtsloven, at der ydes en erstatning på 100 kr.

pr. ha for arealer, der er beliggende indenfor søbyggelinien og
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300 kr. pr. ha for arealer, der ikke er omfattet af nogen byg-

gelinier og at der for det areals vedkommende af 25~, der er be-

liggende indenfor skovbyggelinie i dette tilfælde ikke ydes no-

gen erstatning, idet nævnet på visse vilkår har meddelt dispen-

sntion til etablering af en campingplads indenfor byggelinien.

1pdsejerne nr. 50-58, Vandbygningsvæsenet, 7620 Lemvig - matr.

nr. 12 Nr. og Sdr. Aalum byer, l~, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,

l2~, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23~ Vester Agger og 2lh Taabel -

aroal ia1t 10,0 ha, hvoraf 6,8 ha er sandflugtsfredet og 3,2 ha

er beliggende indenfor søbygge1inie samt som ejer af Flade Sø

Cl:f areal 400 ha.

Vandbygningsvæsenet, der under sagen har været repræ-

senteret af ingeniørerne Thomasen og Borgholm samt kontorchef

Gnaur har oplyst, at de ovennævnte arealer i sin tid er ekspro-

prieret og ejes af vandbygningsvæsenet, uanset at adkomstforho1-

dene ikke er berigtiget.

Vandbygningsvæsenet har ikke rejst indsigelser mod

fredningen og ønsker ikke at stille krav om erstatning, når det

i fredningsservitutten præsiceres, at fredningen ikke på nogen

måde vil lægge hindringer i vejen for nødvendige kystsikringsar-

bejder, herunder en eventuel nødvendig tilbageregulering af diget.

Vandbygningsvæsenet har derhos erklæret sig indforstået

med, at lejemålene vedrørende de i området eksisterende sommer-

huse på lejet grund opsiges, således at husene fjernes til det

tidligst mulige tidspunkt efter efsige1sen af endelig frednings-

kendelse, idet det er oplyst, at lejerne har 3 måneders opsige1-

sesvarsel.

Fredningsnævnet finder at måtte give rekvirenterne med-

hold i, at det område, der er foreslået fredet, ialt ca. 3350 ha,

~ indenfor sine grænser er bemærkelsesværdigt ved sin sammensæt-

ning, dels af udstrakte klitområder afbrudt af vidtstrakte klit-
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heder varieret a~ mosestrækninger, rimmer og miler, dels af

tt plantager og lagunesøer, såvel af geologiske som arkæologiske

og botaniske ~orhold er ~redningsværdigt.

ee

,

Under hensyn hertil og til de betydelige rekreative

v~rdier, der er a~ væsentlig betydning for almenheden, samt til

at området, der stort set henligger i uberørthed, er om~attet a~

de naturparktanker, der har gjort sig gældende vedrørende land-

området ~ra Hanstholm til Agger Tange, har nævnet eenstemmigt

vedtaget at tage påstanden om fredning i medfør a~ fredningslo-

vens § 1 til følge.

Der pålægges de fredede arealer følgende fredningsser-

vitut:

l.

Arealerne skal henligge i deres naturlige tilstand, og

der må som følge hera~ ikke foretages afgravning, opfyldning el-

ler planering og ikke ske dræning, bortpumpning a~ vand, regule-

ring a~ søbredder eller vandløb, gravning a~ nye grøfter eller

uddybning af eksisterende.

Bestemmelserne er ikke til hinder for, at eksisterende

grø~ter oprenses og vedligeholdes, ligesom eksisterende drænled-

ninger må vedligeholdes i nødvendigt omfang. Endvidere skal det

v~re ejerne af arealer, der i dag er under dyrkning, tilladt at

foretage afvanding af disse, også ved gravning af nye grøfter.

Nye veje i området må ikke anlægges, og gennemgribende

udbygning af de eksisterende primitive veje eller spor må ikke

finde sted. Der må dog med tiltrædelse a~ nævnet foretages i-

standsættelsesarbejder vedrørende vejen ud til Lodbjerg Fyr.

2.

Udyrkede arealer må ikke opdyrkes og ikke gøres til

genstand for jordbehandling, herunder behandling med kemikalier,

der kan skade eller forandre det vilde plante- eller dyreliv.

Det tillades dog ejeren af matr. nr. 7~ m.fl. Lodbjerg
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klit at opdyrke et mindre tidligere dyrket areal.

Arealer, der i øjeblikket er under kultur, må dyrkes

som hidtil og allerede tilplantede arealer må ~ortsat oprethol-

des som plantager og må om ~ornødent e~ter tilladelse ~ra de på-

taleberettigede behandles med kemikalier a~ hensyn til skovdri~-

ten.

Selvsået trævækst skal kunne omhugges ved frednings-

planudvalgets ~oranstaltning, såfremt ejeren ikke selv ønsker at

foretage hugsten.

Græsning kan finde sted i nuværende om~ang. Endvidere

e4t hidtil til eget brug, ligesom der må skæres tagrør.

Ubeplantede arealer må ikke beplantes og det samme gæl-

k8~ høslet og lyngslagning samt tørveskrælning finde sted som

der arealer, for hvilke der med fredningsnævnet træffes aftale

om øjeblikkelig eller fremtidig opgivelse a~ eksisterende be-

plantninger.

Ejerne af matr. nr. 24g ørum Klit må dog ~ortsætte med

beplantning af arealet.

Fredningen skal ikke være til hinder for, at ~rednings-,planudvalget e~ter aftale med ejeren og uden udgift for denne

tr~ffer foranstaltninger til bevarelse af en ønsket naturtilstand.

Foranstående bestemmelser skal dog ikke være til hin-

der for, at der til enhver tid iværksættes de foranstaltninger,

som af Statens klitvæsen eller sandflugtskommissionen måtte fin-

des påkrævede til sandflugtens dæmpelse og klitternes bevaring,

dog således at der ved dæmpning i videst muligt omfang undgås an-

vendelse af træplantning.

4.
Vandbygningsvæsenet skal uden erstatning eller andet

vederlag til ejerne være berettiget til:

at anlægge de for kystens sikkerhed nødvendige diger eller andre
-----
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sikringsanlæg, herunder at rykk~ det eksisterende dige mod

• øst, således at afstanden fra havet til digets østre krone-

l~ont efter vandbygningsvæsenets skøn til enhver tid er for-

svarlig,

~i foretage de for kystsikringens opbygning og opretholdelse nød-

vendige arbejder såsom: Anlæg af fornødne veje, sporanlæg og

ondre færdselslinier, oplags-, arbejdspladser m.m. samt,

~ forbyde færdsel - om fornødent at afspærre nedslidte områder

af bevoksningen på havdiget, såfremt skader efter vandbyg-

ningsvæsenets skøn er så væsentlige, at digets sxandsikker-

hed forringes.

Der må ikke fremtidig på arealerne foretages nogen

form for bebyggelse, hverken midlertidig eller vedvarende, l1ge-

son der ikke må opstilles boder, skure, master, transformator-

stationer, campingvogne, telte eller andre indretninger, der kan

virke skæmmende eller forringe områdets betydning for almenheden.

Bestemmelsen skal ikke væpe til hinder for, at der ef-

ter indhentet godkendelse på egnede steder opstilles overdække-

de fodringssteder for vildt.

Der meddeles ejerne af matr. nr. 32 Hvidbjerg Klit til-

l~delse til, at der på de på sagens kort markerede 16 steder ef-

le terhånden som behovet opstår, må opføres indtil maksimal t 12fe-

riehuse på vilkår af, at der i hvert enkelt tilfælde, inden op-

førelsen påbegyndes, indhentes godkendelse fra de påtaleberetti-

gede til husenes placering, størrelse, udseende og farver m.v.

Eventuel fremføring af el til de kommende hu~e skal ~ke gennem

jordkabel.

Der meddeles derhos ejeren a~ matr. nr. 7~ m.fl. Lod-

bjerg Klit tilladelse til, eåfremt det på matr. nr. 7~ sammesteds

beliggende feriehus "Lodbjerg Klithue" ad åre på grund af havets

ero~ion eller klitdannelsepne måtte true husets forbliven på ste-
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det, at ~lytte huset eller eventuelt at nybygge et tilsvarende

• hus længere inde på arealet, dog på vilkår a~, at der ~orinden

arbejde påbegYndes indhentes de påtaleberettigedes godkendelse

Q~ husets placering, størrelse, udseende og farver m.v.

Eksisterende bebyggelser må opretholdes og vedligeho1-

des i nødvendigt om~ang. Dette gælder dog ikke de i området væren-

de sommerhuse på lejet grund, idet disse huse skal fjernes. For

de på vandbygningsvæsenets arealer beliggende huse e~ter normal

opsigelse til først mulige 1eje~rist, og for de på matr. nr.

25~ Nr. og Sdr. Aalum beliggende huse senest den 1. november

1971.-- 6.
Almenheden skal have adgang til fods ad eksisterende

veje og stier i hele området, derunder også i eksisterende skove

Der pålægges iøvrigt ikke ved nærværende kendelse area-

og plantager, ligesom almenheden skal have ret til kørende færd-

sel ad vejen til Lodbjerg Fyr, dette sidste dog under forudsæt-

ning af, at vejstykket optages som offentlig bivej.

lerne særlige bestemmelser om adgang for almenheden; men det for-, uds~ttes, at almenheden har adgang til samtlige arealer i det ved

don til enhver tid gældende naturfredningslov hjemlede omfang.

Så1ænge den østlige del af matr. nr. 8~ Lodbjerg Klit

~p benyttes so~ oplagsplads for strandingsgods har almenheden dog

i~ke adgang til dette areal.

7.
DEr meddeles endvidere ejerne af matr. nr. 25~ Nr. og

Sdr. Aalum tilladelse til ralskrabning i det hidtidige omfang

samt ret til at benytte oplagspladsen og på denne etablere et

sortereanlæg.

Tilladelsen ophører ifølge det under sagen indgåede

forlig uden opsigelse den 1. november 1974, til hvilket tids-

punkt oplagte materialer samt sortereanlægget på ejernes foran-

B086979
Linje  



-50-
ledning skal fjernes, samtidig med at ejeren er forpligtet til

at retablere tilstanden på arealet.

Derefter må der kun foretages optagning af ral til per-

sonligt brug med direkte bortkørsel af det optagne.

8.
Indsøen "Possø" må ikke gøres til genstand for sprøjt-

ning med kemikalier eller lignende, således at den vilde flora og

fauna kan lide skade, ligesom søen ikke må forurenes ved udledning

af spildevand og lign.

9.
Spildevandsafløb i "Flade Sø" må ikke finde sted, lige-

som se~lads med speed-både på søen ikke skal være tilladt.

lo.

Servitutten skal ikke være til hinder for, at der ved

fredningsplanudvalgets foranstaltning efter køb af dertil egnede

arealer eller efter forhandling med lodsejerne eventuelt etableres

parkeringspladser i området. På pladsen må der opstilles fornødne

skilte, affaldskurve m.v. samt, om det måtte være ønskeligt, eta-

bleres toiletter.

Fredningen skal derhos ikke være til hinder for, at

4IP der af ejerne af matr. nr. 25~ Nr. og Sdr. Aalum på den nordøst-

lige del af arealet etableres en campingplads med dertil hørende

faciliteter på vilkår af, at de nødvendige godkendelser fra andre

myndigheder kan opnås og at pladsens nærmere udformning samt den

nødvendige bebyggelse forinden arbejdernes påbegyndelse forelæg-

ges de påtaleberettigede til godkendelse.

ll.

Påtaleret i henhold til servitutten tilkommer frednings-

nævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds og frcdningsplanud-

valget for Viborg amt hver for sig eller i forening.

Hvad angår spørgsmålet om erstatning for fredningen er

der i nævnet enighed om, at der udover de tilfælde, hvor der er
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opnået overenskomst med lodsejere om fredning uden erstatning,

under denne sag bør tillægges lodsejerne erstatning for pålæg

af servitutten.

Fra hovedparten af lodsejernes side er der fremsat krav

om erstatninger på fra 1.000 kr. og op til 10.000 kr. pr. ha,

men da nævnet ikke har kunnet godkende størrelsen af sådanne

krav og forlig herom ikke har været muligt at opnå, er der enig-

hed i nævnet om, at erstatningerne vil være at yde lodsejerne

i henhold til følgende retningslinier.

Der ydes ikke erstatning for fredning af arealer, der

i forvejen er undergivet bestemmelserne i sandflugtslovgivningen.

For de arealers vedkommende, som er beliggende inden-

for søbyggelinie ydes der 100 kr. pr. ha, og 300 kr. pr. ha for

arealer, der er beliggende indenfor skovbyggelinie, medens der

for de arealers vedkommende, der ikke i forvejen er undergivet

begrænsninger, ydes 700 kr. pr. ha.

Ved beregningen af erstatningerne har nævnet i enkelte

tilfælde, hvor arealerne er beliggende nær ved bebyggede områder,

forhøjet gennemsnitserstatningen noget, ligesom nævnet har fundet,

at der ved tillæggeise af erstatning til lodsejer nr. 31 - matr.

nr. 22a ørum Klit - bør tillægges ejeren erstatning under hensyn

til det skete salg af parcellen.

De af nævnet som foran fastsatte erstatninger udredes

herefter i henhold til nedenstående fortegnelse over lodsejerne,

der anføres med de foran benyttede løbenumre, arealerne der an-

føres i 3 kolonner, indeholdende 1) fredet areal ialt, 2) heraf

arealer, der er omfattet af sandflugtsbestemmelser, skov-, sø-

og højbyggelinier 3) erstatningsbeløb pr. arealenhed samt det for

hver enkelt lodsejer fastsatte samlede erstatningsbeløb.



Katr. nr. m.v.

fredet
areal
ial t

ha.

-52-
heraf tid!.
undergivet
sandflugts-
fr. (S)
skov- (Sk)
sø- (Sø) og
højbyggel.

ha.

erstatning
pr.

arealenhed
ha.

samlet
erstat-
ning

kr.
Lb. nr. l

Tandlæge fru Bir-
git Schierup, Råd-
huspladsen 5, 8000
Aarhus C.
Hatr. nr. 45,2Hvid-
bjerg Klit, Hvid-
bjerg sogn
1-2. nr. 2
II.Kgl.Højhed prinses-
se Margrethe v/lrs.
Eugen Olsen, Rådhus-
pladsen 77, 1550
l~øbenhavn V.

r:::atr. nr. 1.2..9.Hvid-
bjerg Klit, Hvid-
bjerg sogn
Lb. nr. 3
Lrs. Per Federspiel,
Gothersgade 109, 1123
:iIøbenhavnK.

1,1

1,1

del a:f matr. nr. 1bn 35,5
Hvidbjerg Klit, Hvid-
bjerg sogn
Lb. nr. 4
Arkitekt Gerhard
Paaske, Annasvej 19,
2740 Hellerup,
Dele af l~, l~ og- 75,4
hele l~ Hvidbjerg
rait, Hvidbjerg sogn,

"
1..b. nr. 5
Dnmpskibsselskabet af
1912 A/S og A/S Damp-
skibsselskabet Svend-
borg v/rederierne A.
P. Møller, Kongens
lJytorv 8, 1050 Kø-
benhavn K.
watr. nr. 32 Hvid- 1119,5
bjerg Klit, 9 Ørum
Cogns Klitter og 17
~odbjerg Sogns Klit-
ter, Hvidbjerg, Ørum
og Lodbjerg sogne
r:ransport: 1232,6

S.- 1,1

S.- 1,1

S.- 29,2

S.-398,0
Sk.-2lo,5
Husområde
ca. 60 ha
:frit 451 ha

frafaldet

o

29,2- o
6,3-700

68,8- o
6,6-700

o
o

o

o

4410

4620

Skønsmæssigt
fastsat til 85.000

94.030



fredet
areal
ia1t

ha.

Matr. nr. m.v.
Transport: 1232,6

Lb. nr. 8

Fru Johanne Kathri-
ne Josefsen, Lyngby,
7755 Bedsted Thy
matr. nr. l8~ Hvid-
bjerg Klit, Hvid-
bjerg sogn

"'53"
heraf tidl.
undergivet
sandf1ugts-
fr. (S)
skov- (Sk)
sø- (Sø) og
højbyggel.

ha.

erstatning
pr.

arealenhed
ha.

2,8 gebygge1ses- 300
forbud

Lb. nr. 9
Fisker Kristoffer
Krogh, Lyngby pr.
7755 Bedsted Thy
dele af matr. nr. 3,5
4b, 152, l6b Hvid-
bjerg Klit, Hvid-
bjerg sogn

Lb. nr. lo
Fabrikant Thomas
Poulsen, Vestergade
58, 7430 Ikast,
matr. nr. l~ Hvid-
bjerg Klit, Hvid-
bjerg sogn

5,8

--

Lb. nr. 11
Statens Klitvæsen
matr. nr. Ib, 1~ 1154,0
Hvidbjerg Klit (Hvid-
bjerg Klitpl8ntage)
areal 191,0 ha samt
matr. nr. 12, 1~, 4~
Lodbjerg sogns Klit-
ter og 12 Ørum sogns
Klitter (Lodbjerg
Klitplantage) areal
963,0 ha, Hvidbjerg,
Lodbjerg og ørum sogne:..-_--
Transport: 2398,7

5.- 6,8
Sk.-649,0
høj 13,7

700

700

frafaldet

samlet
erstat-
ning

kr._.
94.030

840

2.450

4.060

o

101.380



f'redet
areal
ialt

ha.

Matr. nr. m.v.

-54-
heraf' tidl.
undergivet
sandf'lugts-
fr.. (S)
skov- (Sk)
sø- (Sø) og
højbyggel.

ha

erstatning
pr.

arealenhed
ha.

samlet
erstat-
ning

kr.
Transport:
Lb. nr. 12
Landmand Edvard
Nielsen, Svankjær
pr. 7755 Bedsted
Thy
del af' matr. nr.
l4a Hvidbjerg Klit,
Hvidbjerg sogn

2398,7 101.380

6, l Ske 5,4

Lb. nr. 13
Skoleinspektør Søren
Y.ese, Koldby pr. 7752
Snedsted
del af'metre nr. 27, 18,6 S. - 0,5
Hvidbjerg by, hele
metre nr. 28e Hvid-
bjerg Klit, Hvidbjerg
sogn

Ske -17,9
f'rit 0,2

Lb. nr. 14
Husmand Niels Chr.
Christensen, Lyngby
pr. 7755 Bedsted Thy
matr. nr. 5g, l2g 53,6 S. - 0,4
Hvidbjerg Klit, Hvid-
bjerg sogn

,
Lb. nr. 15 og 16
Proprietær Troels If'-
versen, "Lyngholm" pr.
7755 Bedsted Thy,
matr. nr. l~, 19~, 19~,
2l~ Hvidbjerg Klit, 74,4
matr. nr. 20~, 20~
Hvidbjerg by, Hvid-
bjerg sogn,

Transport: 2551,4

S. - 7,3
Sk.-67,1

op mod som-
merhusområ-
de

700

o

300
~ 700 pr.

ha

0,4-0
53,2-500
uegnet til
bebyggelse

7,3-0
67,1-300

5.510

26.600

20.130



f'redet
areal
ialt

ha.

Matr. nr. m.v.

-55-
heraf' tidl.
undergivet
sandf'lugts-
f'r. (S)
skov- (Sk)
sø- (Sø) og
højbyggel.

ha.

erstatning
pr.

arealenhed
ha.

samlet
erstat-
ning

kr.
Transport: 2551,4 157.890
Lb. nr. 17
Menighedsrådet vi
gdr. Aksel Møller
Ubbesen, Lodbjerg
pr. 7770 Vestervig
matr. nr. 3~ Hvid- 52,7
bjerg Klit, Hvid-
bjerg sogn.

ee Lb. nr. 18
Fabrikant Hans Foxby,
Nørholmvej 48, 7400
He/rning,
matr. nr. 27~ Hvid- 4,0
bjerg Klit, Hvid-
bjerg sogn

S. 35,7
Ske 17,0

Ske 4, o
+bebyggelses-
f'orbud

Lb. nr. 19
Smedem. Immanuel Jen-
sen, Kurvej 24, 2880
Bagsværd, og civil-
ing. Per Øhlenschlæ-
ger, Skov8ll~en 22,
2880 Bagsværd,
matr. nr. 29~ Hvid- 8,0 Ske 8,0
bjerg Klit og en del
af' 22~ Hvidbjerg by,
Hvidbjerg sogn

,
Lb. nr. 20
Fuldmægtig Kurt Hansen,
Vejlemosevej 23 B,
2840 Hol te,del af'
matr. nr. 13~ Hvid- 3,6 Ske 3,6
bjerg Klit, Hvid-
bjerg sogn,

Transpo'rt: 2619,7

o

300

300

500
(nær bygge-
område)

300

5.100

1.200

4.000

1.080



Matr. nr. m.v.

fredet
areal
ialt

ha.

-56-
heraf tidl.
undergivet
sandflugts-
fr. (S)
skov- (Sk)
sø- (Sø) og
højbyggel.

ha

erstatning
pr.

arealenhed
ha.

samlet
erstat_
ning

kr.
Transport:

Lb. nr. 23
Fhv. gdr. Chr.
Daniel Larsen, Aa-
gade, 7770 Vester-
vig, grd. Laust An-
dersen, Randrup pr.
7770 Vestervig, og
grd. Chr. Andersen,
Randrup pr. 7770
Vestervig,
matr. nr. 6 Ørum
Klit, Ørum sogn.

Lb. nr. 24
Husmand Peder Chr.
Mikkelsen, Ørum pr.
7755 Bedsted Thy,
matr. nr. 29~ Ørum
Klit, Ørum sogn,

Lb. nr. 25
Grd. Laurits Larsen,
ørum pr. 7755 Bedsted
Thy,
matr. nr. 30~ ørum
Klit, Ørum sogn,

Lb. nr. 26

2619,7

8,6 S. 0,8

0,8

16,4 Sko 6,7
frit 9,7

Skovarbejder Anker Th.
Frederiksen, Taabel
pr. 7770 Vestervig,
matr. nro 26 Lodbjerg 5,2 s.
Klit, Lodbjerg sogn,

!d2..:-nr.27
Husmand Otto Hansen,
ørum pr. 7755 Bedsted
Thy,
matr. nr. 24a ørum

~ Klit, ørum sogn,
Transport:

0,2
Ske l, o

frit 4,0

2,5 Sko 2,5

2653,2

0,8 - o

7,8 -700

700

300
700

o

300
700

300

5.460

560

8.800

3.100

750

187.940



-57-
fredet heraf tidl. erstatning samlet
areal undergivet pr. erstat-

e ialt sandflugt s- areal enhed ning
ha. fr. (S)

skov- (Sk)
sø- (Sø) og
højbyggel.

Matr. nr. m.v. ha. kr.
Transport: 2653,2 187.940
Lb. nr. 28
Assurandør H.J.Hum-
melshøj, Ny Refs-
vej 30, 7760 Hurup,
landmand Evald Gun-
nar Morsing, Ydby
pr. 7760 Hurup, og

~~ landmand Thorkild
Morsing, 7755 Bed-
sted Thy,

e matr. nr. 24d Ørum 2,1 Sko 2,1 bebygge1ses- c

~) Klit, Ørum sogn, servitut,
frafaldet
erstatning

Lb. nr. 29
Fru Gudrun Jensen

,. Søgaard, Ørum pr.
7755 Bedsted Thy,
matr. nr. 23.§!.Ørum 9,6 Sko 9,1 300 2.880Klit, Ørum sogn, frit 0,5
Lb. nr. 30
Grd. Jens Knattrup, Sørensen, Ørum pr.
7755 Bedsted Thy,
matr. nr. 24e ørum 2,2 Sko 2,2 300 660
Klit, 162, l7.s, 35.sI.l Ørum Hovedgaard,
Ørum sogn,

Lb. nr. 31
Grd. Karl Andersen,
Ørum pr. 7755 Bed-
sted Thy,
matr. nr. 22a Ørum 14,0 S. 1,2 Solgt inden 28.000-
Klit, Ørum sogn, Sko 7,0 sagens rejs-

ning
Transport: 2681,1 219.480-



•

Matr. nr. m.v.

fredet
areal
ialt

ha.

-58-
heraf tidl.
undergivet
sandflugts-
:fr. (S)
skov- (Sk)
sø- (Sø) og
højbyggel.

ha.

erstatning
pr.

arealenhed

samlet
erstat-
ning

kr.
219.480Transport:

bp. nr. 3~
Proprietær Kjeld
Aage H~lligsøe, "Ny
ørumgnard" pr. 7755
Bedsted Thy,
matr. nr. la Ørum
Klit, Ørum sogn,

11?,. nr. ;}4
Grd. Mnrius Chr.
Brognnrd, Ørum pr.
7755 Bedsted Thy
matr. nr. 191', 2lh
Ørum Hovedgaard,
ø:::-umsogn,

2681,1

8,8 Sko 8,8

0,2 Ske 0,2

bb. I?-~6
Civil~ng. Niels Steen-
sen, Svejgaardsvej 31,
2900 Hellerup,
matr. nr. 5~, 6b, 6~, 69,8
7~, 7~~ 7h, 8~, lo~
Lodbjerg Klit, samt
25R Nr. og Sdr. Aalum,
Lodbjerg og Agger sog-
ne

S. 50, o

Ske 17,0
Sø. 2,8

Lb. nr~
Forsvarsministeriet vi
Fyrdirektoratet, Over-
geden oven Vandet 62B,
ll~15 København K.
matr. nr. 6d Lodbjerg 2,9 Ske 2,9
Klit, Lodbjerg sogn.
Til istandsættelse af
fyrvejen er afsat
Transport: 2762,8

500

Skønsmæssig
minimum-er-
statning

Erstatning
frafaldet

o

4.400

200

o

20.000
244.080



fredet
areal
ialt

ha.

-59-
heraf tidl.
undergivet
sandflugts-
fr. (S)
skov- (Sk)
sø- (Sø) og
højbyggel.

ha.Matr. nr. m.v.

erstatning
pr.

arealenhed

samlet
erstat-
ning

kr.
2762,8 244.080

\,

Transport:
Lb. nr. 38
Fru Inge Elise Niel-
sen Larsen, grd. Ed-
vin Johannes Nielsen
Nargård, begge Tol-
bal pr. 7770 Ves-
tervig, samt lærer-
indo frk. Viola Nor-
gård, Hørdum pr.
7752 Snedsted,
matr. nr. 2a Lod- 3,5 Sko 3,5
bjerg Klit, Lod-
bjerg sogn.
Lb. !Ir. 39
Tandlæge frk. Doris
Lassen, Vester Saga-
de 70, 1601 København
K. og fru Inga Fugl,
Politigården, 4800
Nykøbing F.
matr. nr. 7! Lod- 1,5 Sko 1,5
bjerg Klit, Lodbjerg
sogn

Lb. nr. 40
Kommunelærerinde frk.
Bodil Elise Madsen,
Thorvaldsensvej 25,
1871 København V., og
fru Hanne Elisabeth
Schwarts, Nørrekær 81,
2610 Rødovre,
matr. nr. 7~ Lodbjerg 5,9 Ske 5,9
Klit, Lodbjerg sogn,

Lb. nr. 41
Fru Anna Christine
Worm Jensen, Svankjær
pr. 7755 Bedsted Thy,
matr. nr. 3~, 7i, Lo~- b.~ Sko 3,7
bjerg klit, Lodbjerg
sogn,
Transport: 2777,4

500

300

300

500

1.750

1•..8.5.0.



~"
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•

f'redet
areal
ia1t

ha.

Matr. nr. m.v.

-60-
Heraf' tidl.
undergivet
sandf'lugts.-~
f'r. (S)
skov- (Sk)
sø- (Sø) og
højbyggel.

ha.

erstatning
pr.

arealenhed

samlet
erstat-
ning

kr.
Transport:
Lb. nr. 42

2777,4 249.900

Fru Bodil Jensen,
Ref'sbøl pr. 7760
Hurup,
matr. nr. 7~ Lod-
bjerg Klit, Lod-
bjerg sogn,

1,1 Ske 1,1

Lb. nr. 43
Grd. Aksel Møller
Ubbesen, Tolbøl pr.
7770 Vestervig,
matr. nr. 8~ Lod-
bjerg Klit, Lod-
bjerg sogn,

3,3 Ske 3,3

Lb. nr. 44
Grd. Folmer Sønder-
gaard, Tolbøl pr.
7770 Vestervig,
matr. nr. 9~ Lod-
bjerg Klit, Lod-
bjerg sogn,

5,1 S.

Lb. nr. 45
Fru Astrid Bulow, Sdr.
Strandvej 10, 2791
Dragør,
matr. nr. 9b Lod- 28,5
bjerg Klit, Lod-
bjerg sogn,

Lb. nr. 46
Grd. Niels Lodahl An-
dersen, Tolbøl pr.
7770 Vestervig,
matr. nr. lla Lod-
bjerg Klit, Lod-
bjerg sogn,
Transport:

_--",5.LI;;;:.1 S •

2820,5

5,1

Ske 16,9
Sø 11,6

5,1

Hus må bi-
beholdes
og vedlige-
holdes.

300

f'orligt

f'orligt

o

o

990

o

o

o



fredet
areal
ialt

ha.

Matr. nr. m.v.

-61-
heraf tidl.
undergivet
sandflugts-
fr. (S)
skov":'(Sk)
sø- (Sø) og
højbyggel.

ha.

erstatning
pr.

arealenhed

samlet
erstat-
ning

kr.
Transport:
Lb. nr. 47
Grd. Niels Jensen,
Tolbøl pr. 7770
Vestervig,
matr. nr. l2~ Lod-
bjerg Klit, Lod-
bjerg sogn,

2820,5

4,8 S. 4,8

bb. nr. 48
Tømrermester Svend E.
Bulow, Sdr. Strand-
vej lo, 2791 Dragør,
matr. nr.loE Lod- 7,6 Sko 2,6
bjerg Klit, Lodbjerg
sogn,

r •
Lb. nr. 49

'.

Købmand Niels Erik
Jensen, Nr. Felding
pr. 7500 Holstebro,
anpart 3/15, fabri-
kant Carl Thøgersen og
fabrikant Hans Oluf
Thøgersen, begge 7760
Hurup, anpart 12/15,
matr. nr. 24, 25~,
Nr. og Sdr. Aalum,
Agger sogn. Matr. nr.
25~ er ved betinget
skøde l. 15/12-70 solgt
til A/S Kroghs Sten-
siloer, Klim Strand pr.
9690 Fjerritslev.
~1:.:
matr~ nr. 24 11,8

·e
matr. nr. 25a
Erstatning lastsat
under hensyn til, at
der er meddelt ret
til ralskrabning m.v.
og dispensation fra
skovbyggelinie til
camp:i.ngplads
Transport:

98,7

2943,4

Sø 5,0

((S. 9,2
(SØ 2,6
(S. 58,2
(Sk.ll,o
(Sø 18,3
(frit 11,2

°

forligt

o
100

o
o

100
300

°

°

l
j

5.450



-62-

•
fredet
areal
ialt

ha.

heraf' tidl.
undergivet
sandf'lugts-
fr. (S)
skov- (Sk)
sø- (Sø) og
højbyggel.

ha.

erstatning
pr.

arealenhed

samlet
erstat-
ning

Matr. nr. m.v. kr.
Transport:

Lb. nr. 50-58
Vandbygningsvæse-
net, Kirkevej 8,
7620 Lemvig,
matr. nr. la, 2, 3,
4, 5, 6, 8, 9, 10,

11, l2.§l,13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 23a
V. Agger, 2l~ Taabel
og 12 Nr. og Sdr.
Aalum, Agger og
Vestervig sogne,

10,0 S. 6,8
Sø. 3,2 f'rafaldet o

ialt
400.0

~~~~:!:~

samt Flade Sø

Erstatningsbeløbene forrentes fra denne kendeises af-

sigeise at regne, og indtil de kan hæves, med en årlig rente,

som er 1% højere end den af Danmarks Nationalbank fastsatte dis-

" konto, der er gældende på afsigelsesdagen.

Erstatningerne udredes med i a~ statskassen og k af

Viborg Amtsfond.

Ingen af de ifølge tingbogen berettigede panthavere

har rejst krav om andel i erstatningssummerne, hvorefter disse

vil kunne udbetales ejerne ubeskåret.

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

De foran ommeldte arealer fredes som fastsat mod beta-

ling af det ligeledes fastsatte erstatningsbeløb, der som anført



..•

,~
.'

-63-
udredes med i af statskassen og t af Viborg Amtsfond •

Sagen sluttet.

Bech.
fung.formand

H. Ovesen Nygaard Ove Lykke

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Vestervig, den 9.. oktober 1971.

ruh1:
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05487.00

Dispensationer i perioden: 23-06-1982 - 04-07-2005
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REG. NR. ~ ~ kOdtaget i tredninos:-tw' '~"lr

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

GØ,) /
/! /"" --.,.. .,'~:t.,.:/ / ....=- ..-_,vi' ..I

Den lo. juni 1982 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 Eigil Pedersen,
Hurup.

Der foretoges:

Sag nr. F 77/1982 Sag vedr. dispensation fra Lyngby.
Flade fredningen, for Statsskov-
væsenet, Thy skovdistrikt, til o~
stilling af toilet på metre nr.
l b Lodbjerg sogns klitter.

Der fremlagdes:
l. Skrivelse af 7. juni 1982 fra Statsskovvæsenet, Thy skov-

distrikt.
Fo~ Viborg amtsråd, teknisk forvaltning, fredningskontoret,

mødte cand. scient Ole Olesen.
For andrageren Statsskovvæsenet, ~ny skovdistrikt mødte

plantør E. T. Andersen.
Fredningsnævnet vedtog enstemmigt at meddele dispensation

fra overfredningsnævnets kendelse af 26.4.1976 i sag 2134/76 om fred,
ning af hede- og klitarealer mellem Lyngby og Flade sø, til placerin{
af den ansøgte toiletbygning bag en markant tjørnebusk i fyrretræs-
bevoksningen ud for kirkegårdsdigets nordøstlige hjørne.



,

2.

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 klsgeberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af overfredningsnævnet.

Sagen sluttet.
M ødet hævet.
Knud S. Lund.

Udskriftens rigtighed bek~ftes.
Fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige fredningskreds , den 21.6.1982

I: u\ Jlli s. ~~



•
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REG. NR. SV87

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

Den 24. juni 1982 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 Eigil Pedersen,
Hurup.

Der foretages:

Sag nr. F 79/1982
jfr. F 178/1979, F22/1976
F 183/1974.

Sag vedr. dispensation fra Lyngby-
Flade fredningen, for Statsskovvæ-
senet, Thy skovdistrikt, til opfø-
relse af stakl~de ved plantørboligen
i Lodbjerg plantage på matr. nr. l b
Lodbjerg sogns klitter, Lodbjerg.

Der fremlagdes:
1. Skrivelse af 4. juni 1982 fra Statsskovvæsenet, Thy skov-

distrikt med bilag.
For Viborg amtsråd, teknisk forvaltning, fredningskontoret

mødte landinspektør M. Dickenson.
For Sydthy kommune mødte teknisk ~ssistent Jytte Tberkildsen.
For andrageren, statsskovvæsenet, Thy skovdistrikt, mødte

skovrider P. Skarregaard, forstfuldmægtig Lindhardt Mikkkelsen og
plantør E.T. Andersen.

Der foretoges besigtigelse.
Plantør Andersen oplyste, at stakladen ønskes opført i en

højde af ca. 7 m, med elmaster som bærende skelet og med en tagbe-
klædning af pandeplader i mørk jordfarve. Den på stedet eksisterende
træbytte nedrives.

Fredningsnævnet meddelte enstemmigt dispensation fra a~~-
fredningsnævnet s kendelse af 26.4.1976 i_sag 2134/71 om fredning.



,

,

2.

af hede- og klitarealer mellem Lyngby og Fl~de sø til den Ansøgte
opførelse af staklade.

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 k13geberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klage~risten.
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. juli 1982.

W\~
~ud S. Lund.



OVERFREON INGSNÆVN ET REG. NR. 5lf A~IZgade 7 jf/ic
1256 København K

Telefon •••••
01-133638

Dato: 9. december 1982

Advokat Pagter Kristensen

Torvegade 21
8900 Randers

2134/71-3/82J. nr.:

•
Ved en afgørelse af 26. juli 1982 har fredningsnævnet for Viborg amts

nordlige fredningskreds ef ter besigtigelse enstemmigt afslået at forlænge fristen

for bibeholdelse af Deres klient, fru Agnete Bachs, sommerhus på matr. nr. 25 ~,

Nr. og Sdr. Ålum. Denne afgørelse har De påklaget til overfredningsnævnet .

Ved overfredningsnævnets kendelse af 26. april 1976 om fredning af

arealer mellem Lyngby og Flade sø blev der givet Agnete Bach tilladelse til at bi-

beholde huset i sin ejertid , dog senest til den 31. august 1982. Huset ligger på

areal, der tilhører statsskovvæsenet.

,
I Deres ankeskrivelse har De anmodet om forlængelse af fristen i fore-

løbig 10 år. De har herved henvi st til, at forholdene er uændrede, siden overfred-

ningsnævnet afsagde sin kendelse, at en planlagt campingplads på statsskovvæsenets

areal ikke er blevet anlagt, og at der formenes syd for matr. nr. 25 ~ - ved Agger

by - at være givet tilladelse til foreløbig bibeholdelse af sommerhuse.

Ejeren af arealet, statsskovvæsenet, har i en skrivelse af 12. juli

1982 udtalt, at Deres klient forvent es at overholde den fastsatte fjernelsesfrist •

Endvidere har statsskovvæsenet over for overfredningsnævnet anført, at der ikke

ved overfredningsnævnets kendelse er givet statsskovvæsenet tilladelse til at op-

rette campingplads i området, og at huset, som er det eneste, der nu er tilbage i

denne del af fredningen, ligger landskabeligt uheldigt. Statsskovvæsenet kan derfor

ikke anbefale en fristforlængelse .

Overfredningsnævnet skal udtale:

Da forholdene er uændrede, siden overfredningsnævnet traf sin beslut-

ning om, at Deres klients sommerhus skulle fjernes senest den 31. august 1982, kan

Fu 10-1
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2.

overfredningsnævnet tiltræde den af fredningsnævnet enstemmigt trufne afgørelse.

Sommerhuset vil herefter være at fjerne ~enest den 1. april 1983.:-

l afgørelsen har deltaget 10 af overfredningsnævnets medlemmer. Afgø-

relsen er enstemmig.

Det tilføjes, at der ikke ses at være givet tilladelse til foreløbig bibehol-

delse af sommerhuse syd for matr. nr. 25 ~, Nr. og Sdr. Ålum. Til orientering ved-

lægges kopi af overfredningsnævnets skrivelse af dags dato til Christoffer Lykke, Bed-

sted, hvorved fredningsnævnets pålæg om fjernelse af 3 sommerhuse på kystinspekto-

ratets areal er blevet tiltrådt.

P.o~

Ir.....j;l-k-l t ,-
l. Fisker

': eksp. sekr.



...,

•

,

REG.NR. syg?
Modtaget l freonin9sstyrelsen

lo,
. - • II r 198~'; Ir'" L II.... '/
.. .... • I ....v. L- Udskrift

i af,
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

Den 26. juli 19~? 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 foretoges:

Sag nr. F 96/1982 Sag vedr. dispensgtion frq fredning-
en af hede- og klitarealerne mellem
Lyngby og Flade sø for Agnete Bach,
til at bibeholde sommerhus på m~tr.
nr. 25 R Nr. og Sdr. Ålum.

Der fremlagdes:
l. Skrivelse af 22.6.1982 fra Overfredningsnævnet.
2. Skrivelse ~f 11.6.1982 fra landsretssagfører Pagter Kris-

tensen, Randers tilOverfredningsnævnet.
3. Kopi af skrivelse af 22.6.1982 fra Overfredningsnævnet til

landsretss8gfører Pagter Kristensen.
4. Kopi gf skrivelse af 12.7.1982 fr8 St~tsskovvæsenet, Thy

skovdistrikt til Agnete Bgch.
Der foretoges besigtigelse gf Rre81erne rundt om andrggerens

sommerhus.
Form~nden bemærkede, at sggen h8r været drøftet med det

komrnun~lrådsva1gte medlem Eigil Pedersen, Hurup. Herefter meddelte
fredningsnævnet enste~~igt qfs18g på 8nsø~ingen om forlængelse gf
dispensationen frq Ljogby-Flqde fredningen til b5hcho1delse ~f det
omr.3nd1ede sommerhus, der sAledes i henhold til fredningen sk"11fjer-'
nes inden 3l.aubUst 1982.

Afgørelsen kqn efter naturfredninEslovens ~ 52 indbrin~es
for overfrednincsnævnet, Arn?lieggde 7, 1256 Københqvn K, ~t bl.q.



?

den, der h2r beEæret fredninfsn~vnets pfgø~e1se, or fo~s~ellife
myndigheder.

K18gefristen er 4 uger frg den dgg, ~fgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede.

S~gen sluttet.
Mødet hævet.

uKnud S. Lund.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Frednin~snævnet for Viborg amts
nordlige fredningskreds, den ll. august 1982 •

• I I

\ t. b J
~~~'Lund.

,



'o OVERFREDNINGSNÆVNET REG. NR. 5Y ~lie~ad~7 jf/ic

1256 København K
Telefon ••••

01-133638

Dato: 9. december 1982
Christoffer Lykke

Thylandsgade 7

7755 Bedsted

J.n~: 2134/71-4/82

•
Ved en afgørelse af 23. september 1982 har fredningsnævnet for Viborg

amts nordlige fredningskreds efter besigtigelse enstemmigt afslået at forlænge fri-

sten for bibeholdelse af 3 sommerhuse på areal af matr. nr. 21 ~ og 23 ~' Tåbel By,

Vestervig, nord for Agger by. Arealet, som tilhører kystinspektoratet , er omfat-

tet af overfredningsnævnets kendelse af 26. april 1976 om fredning af arealer mel-

lem Lyngby og Flade sø.

på de 3 sommerhusejeres vegne har De påklaget fredningsnævnets afgø-

relse til overfredningsnævnet .

l Deres ankeskrivelse har De anført, at den væsentligste grund til at øn-

ske husene bibeholdt udover den fastsatte frist er, at ejerne har haft husene meget

længe, og at 2 af ejerne nu er pensionister.

Ved overfredningsnævnets kendelse blev der på grundlag af nærmere un-

dersøgelser efter omstændighederne givet tilladelse til, at de 3 huse måtte blive lig-

gende til den 31. august 1982. l en skrivelse af 27. september 1982 har kystinspek-

toratet med henvisning til overfredningsnævnets kendelse opsagt de 3 lejemål og kræ-

vet arealerne ryddeliggjort pr. 1. nrvember 1982.

Fredningsnævnet har begrundet sin afgørelse med, at det grundlag, over-

fredningsnævnet i sin tid traf sin afgørelse på, er uændret. Nævnet anfører yderlige-

re, at der på den del af kystinspektoratets areal, der ligger nærmest Agger by og

uden for fredningen, findes yderligere et antal sommerhuse, men at kun de 3 sommer-

huse på det fredede område ligger helt åbent i forlandet ved Flade sø.

Da forholdene efter det oplyste er uændrede, siden overfredningsnævnet

Overfredningsnævnet skal udtale:

Fu 10-1
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fastsatte fristen for husenes forbliven på stedet til den 31. august 1982, tiltrædes her-

ved fredningsnævnets enstemmigt trufne afgørelse. Sommerhusene vil herefter være

at fjerne senest den 1. april 1983.

I afgørelsen har deltaget 10 af overfredningsnævnets medlemmer. Afgørel-

sen er enstemmig.

Kystinspektoratet er underrettet om foranstående.

\
~YJ2-c

J. Fisker

eksp. sekr.
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REG. NR .

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds. t. ,

- "

~ . 31 -,~',/ ;:
• l , •

•~. I

Den 18. december 1975 holdt fredningsnævnet for Viborg amts

nordlige fredningskreds møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Lind Larsen, Nykøbing Mors, og medlem-

merne, vurderingsformand H. Ovesen Nygaard, Kallerup, og gårdejer
~. Ove Lykke, Svankjær.

".- ',_ ri
, ,

. ,

Der foretoges :
Sag ur. F 186/1975 Andragende fra statsskovbruget .'_.~

. ."
Thy distrikt, om tilladels~' 'tii '~

. ". . ,
" .

opstilling af 2 toiletbygni:pger '", .

på matr. nr. 25 a Nr. og Sdr., .. ,'

Aalum byer, Agger sogn, der ~~-
":.;

omfattet af kendelsen vedrøren-
de fredning af hede- og kli t- '.~.,~- -
arealer mellem Lyngby og F~$~~

- ~.... ~..sø •.
Der fremlagdes skrivelse af 26. november 1975 fra statsskov-

bruget, Thy distrikt, med bilag, bilag l - 3.
For fredningsplanudvalget for Viborg amt mødte forstkandidat

Ebbe Vang-Pedersen.
For statsskovbruget,.Thy distrikt, mødte forstkandidat Lars Da-'

vidsen og plantør E. T. Andersen.
Der foretoges besif,tigelse.
Med tiltræden af forstkandidat Vang-Ped.ersen godkendte fred-

ningsnævnet de fores18ede placerinfJer af de 2 toiletbygnin~er i lavnin-



t

,

2.-

ger umiddelbart nord for de 2 parkeringspladser.
Sagen sluttet.
Mødet hævet. ., '

','

Lind Larsen.
,.

Udskriftens rigtighed b&kræftes
Fredningsnævnet forVlborg amtsnordlige tredn1ngsllreds, den 6. januar 1976.

~.'( . I/~( / --7; _~_.~ -' ... _L._ /l_ L-.........-~.........-...._ .Lind Larsen~

~:~.."
"'" ~ . :.

:.~.' .t.

.. ,

.;. '...

..,



Moc~~,,;~tI
Skov- cq i~:(:Jr:t'!r3!san

REG.NR. 5L\ 87,00

Udslcrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt.

Den 19. august 1993 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på
dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretages:

Sag nr. VaF 16/93

Ansøgning om dispensation til etablering af P-pladser på arealer
langs kystinspelctoratets arbejdsvej ved Agger omfattet af
O.F.N.K. af 26. april 1976 om fredning af hede- og Iclitarealer
mellem Lyngby og Flade sø i Sydthy Icommune.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 8. juli 1993 fra Sydthy kommune, teknisk forvalt-
ning, med bilag.

ttFormanden bemærkede, at han har foretaget besigtigelse i sagen.
Det konstateredes, at høfde 89 er uden for fredningen.

Sagen har telefonisk været drøftet med det amtsrådsvalgte medlem
Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og det kommunalvalgte medlem, sup-
pleanten Hans Jørgen Sund Pedersen, Bedsted.

Fredningsnævnet meddelte enstemmigt tilladelse i henhold til na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til etablering af parkerings-
pladserne som ansøgt.

/;}.///;,7;._ O~29
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• f Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt.

Den 29. marts 1996 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på
dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretages:

Sag nr. VaF 12/96

Ansøgning
matr. nr.
vedrørende
de sø.

om tilladelse til udskiftning af tag på ejendommen
32 a lyngby, omfattet af O.F.N.K. af 26. april 1976

fredning af hede- og klitarealer mellem Lyngby og Fla-

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 11. marts 1996 fra Sydthy kommune, teknisk for-
valtning, med bilag.

tt Det fremgår bl.a. af fredningsbestemmelserne, at eksisterende be-
byggelse må ombygges under fredningsnævnets censur med hensyn
til ydre fremtræden.

Formanden bemærkede, at han har foretaget besigtigelse i sagen.
Han konstaterede at både sommerhuset og garagen har tage tækket
med spån.

Sydthy kommune,
fonisk oplyst,
bygninger.

teknisk forvaltning, har på forespørgsel
at ansøgningen om ny tagdækning vedrører

tele-
begge

~ljø· og Energiministeriet
W)mv- og Naturstyrelsen

J.nr. SN1996·/ :2.11/1 )" G ('IC S
Akt. nr.
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• Sagen har telefonisk været drøftet med det amtsråds valgte medlem
Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og det kommunalvalgte medlem Eigil
Pedersen, Hurup.

Fredningsnævnet meddelte herefter enstemmigt tilladelse i hen-
hold til naturbeskyttelseslavens § 50, stk. 1, til udskiftning
af tagdækningen på ejendommene 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.

Knud S. Lund,
formand.

eJdskriftens rigtighed bekræftes.
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

REG. NR. 5\-\~l . 00

Den 28. juni 1996 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og medlemmerne, amtsrådsvalgte medlem
Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og det kommunalvalgte medlem Eigil Pedersen, Hurup .

• Der foretoges:

Sag nr. VaF 27/96

Ansøgning om tilladelse til uddybning af eksisterende lille dam beliggende på matr. nr. 18 a
Hvidbjerg klit, Hvidbjerg, omfattet af O.F.N K. af 26. april 1976 vedrørende fredning af hede- og
klitarealer mellem Lyngby og Flade sø.

For Viborg amt mødte Frits Rost.

Lodsejeren Josef Josefsen var mødt.

Der foretoges besigtigelse og lodsejeren redegjorde for ansøgningen idet han oplyste, at dammen
ønskes udvidet af hensyn til vildtet.

Dette forår har været meget tørt, hvilket er baggrunden for, at dammen for tiden er helt tørret væk.

Nævnet fandt ikke mulighed for på den flade hedeslette at meddele tilladelse til uddybning og
udvidelse af den meget lille eksisterende dam i området, hvorfor der meddeltes afslag på
dispensationsansøgningen fra Overfredningsnævnets kendelse af26. april 1976.

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 Naturklagenævnet.

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

Miljø- og Ener~mini8teriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996 - '-1. \ \ J'~ -000 l'; ~
Akt. nr. 'l
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En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturkIagenævnet.

Sagen sluttet.

\~~tæve\
~~formand.
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REG.Hl
Modtaget l

Skov- og Naturstyrelsen

• ~ :2 OKT. 199?
Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet

for Viborg amt

Den 15. oktober 1997 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 29/97

• Ansøgning om tilladelse til tilplantning af markareal ved Lodbjerg fyr, matr. nr. 1 b Lodbjerg'
Sogns Klitter, Lodbjerg, omfattet af O.F.N.K. af 26.04.76 vedrørende Lyngby-Flade
fredningen.

Der fremlagdes:

l Skrivelse af 29, september 1997 fra Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Thy
Statsskovdistrikt, med bilag.

Sagen har telefonisk været drøftet med det amtsrådsvalgte medlem Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og
det kO!JUTlunalvalgtemedlem Eigil Pedersen, Hurup,

Fredningsnævnet meddelte herefter tilladelse til bibeholdelse af tilplantningen af arealet med løvtræer
som ansøgt.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturk1agenævnet af blandt
• andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger
for videresendeise af klagen til Naturk1agenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende k1ageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturk1agenævnet.

Sagen sluttet
_Mødet(hævet.
( ,i
I , • \
" 1 I : ,
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Knud S Lund,
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REG. Nk 5~~1.00

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 23. juli 1999 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på Lodbjergvej 31 A.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, det amtsrådsvalgte medlem Harry Hjaltelin,
Thisted, og det kommunalvalgte medlem Poul Jørgensen, Hurup.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 29/99

Ansøgning om tilladelse til lovliggørelse af opført bygning på matr. nr. 7 k Lodbjerg Klitter,
_ Lodbjerg, beliggende indenfor fredningen for Lyngby Flade Sø.

Der fremlagdes:

l. Skrivelse af25. juni 1999 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

For Viborg amt mødte Ebbe Vang-Pedersen.

Ansøger var mødt sammen med Jesper Dam.

Formanden gennemgik sagen.

Huset blev besigtiget.

Ansøgeren oplyste, at huset har stort set samme dimensioner som det tidligere hus. Endvidere
tillader fredningen reparation og vedligeholdelse af det oprindelige hus.

e Idet materialer fra det tidligere hus i videst muligt omfang er genbrugt, kan det nye hus ses som en
reparation af det tidligere.

Ansøgeren har taget billeder afhuset inden reparation/nybygning. Disse billeder ønskes fremlagt.

Ebbe Vang-Pedersen anførte, at Viborg amt er af den opfattelse, at huset inden reparation/ny-
bygning var i en sådan stand, at det må sidestilles med at grunden var ubebygget.

Der bør ikke gives tilladelse til opførelse af nye bygninger på ubebyggede grunde i fredede om-
råder.

Sagen udsat på fremlæggelse af fotos.



REG.Nl 5~~1.00

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 16. august 1999 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret iThisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 29/99

Ansøgning om tilladelse til lovliggørelse af opført bygning på matr. nr. 7 k Lodbjerg Klitter,
Lodbjerg, beliggende indenfor fredningen for Lyngby Flade Sø.

Der fremlagdes:

2. Farvefoto af tidligere bebyggelse på ejendommen.

Ud fra fremlagte foto finder Fredningsnævnet ikke, at det tidligere hus på ejendommen var i så
ringe stand, at ejendommen, inden opførelse af det nuværende hus, burde anses som værende
ubebygget.

Da ejendommens tidligere ejer i forbindelse med fredningen frivilligt indgik aftale om fredning og
samtidig gav afkald på kompensation på betingelse af, at huset på ejendommen kunne vedigeholdes,
finder nævnet, at der kan gives tilladelse til det opførte hus. Det bemærkes, at det nuværende hus
har stort set samme ydermål som det gamle.

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.

Sagen sluttet.
Mødet hævet. ,..

J u . u ,

,o aftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

1 7 AUG.1999

c? 1J1l;r'ld'L-
v

ostS\J \'\'\("..\'ttl \\'>"COoS-

o



.". 11&' ":

Modtaget i
Skov- og Nl'It1,.."tvrelsen

_ 2 2 AUG. 2001

SCANNET
Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet

for Viborg amt

Den 17. august 2001 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 Poul Jørgensen, Hurup.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 21/2001

Oplysning fra Thy Statsskovdistrikt om tilplantning og grøftegravning på ejendommen matr.
nr. 6 ørum Klitter, ørum, omfattet af O.F.N.K. af 26.4.76 oin fredning af Lyngby-Lodbjerg-
Flade sø.

Der fremlagdes:
1. Brev af 12. juni 2001 fra Thy Statsskovdistrikt, med bilag.

De to lodsejere var mødt.

For Viborg amt mødte Michael Dickenson.

Der foretoges besigtigelse, og de to lodsejere oplyste, at træerne er plantede i dette forår. Formålet
med træerne er at anvende disse til pyntegrønt.

Nævnet tilkendegav, at plantningen af træerne er ulovlig efter fredningskendelsen. Med baggrund i
_ at træerne endnu er så små, at frøspredning ikke kan ske de første år, tillod nævnet, at træerne først
• fjernes inden udgangen af år 2004.

Fjernelsen skal ske med rod.

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.

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

Sagen sluttet. SI

~OOåhæ et. .J:o:~eg NaturstyreJsen
\

o: J.nr. ~. J 2001 -/2///
\ I Akt. nr. "t / 13 - (Jf)/ ~
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e fm'Udskrlftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

. 2 D AUG. 2001
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 17. august 2001 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 Poul Jørgensen, Hurup.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 21/2001e
Oplysning fra Thy Statsskovdistrikt om tilplantning og grøftegravning piejendommen matr.
nr. 6 ørum Klitter, ørom, omfattet af O.F.N.K. af 26.4.76 om fredning af Lyngby-Lodbjerg-
Flade sø.

Der fremlagdes:
1. Brev af 12. juni 2001 fra Thy Statsskovdistrikt, med bilag.

De to lodsejere var mødt.

For Viborg amt mødte Michael Dickenson.

Der foretoges besigtigelse, og de to lodsejere oplyste, at træerne er plantede idette forår. Fonnålet
med træerne er at anvende disse til pyntegrønt.

Nævnet tilkendegav, at plantningen af træerne er ulovlig efter fredningskendelsen. Med baggrund ie at træerne endnu er så små, at frøspredning ikke kan ske de første år, tillod nævnet, at træerne først
fjernes inden udgangen af år 2004.

Fjernelsen skal ske med rod.

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.

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

Sagen sluttet.
\\M~å~, hæ"et.
\\~:\,~~} .\,' clA . lijl,

• \&ta!skriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den .. /
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

••.wll.taget i
.:11..0'1- ag- Naturstyrelsen

J (! \~(JV. 2002

Den 18. november 2002 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thi-
sted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 39/2002

Ansøgning om tilladelse til etablering af kreaturovergang syd for adgangsvejen til engareal
ved Flade sø, omfattet af fredningen af Lyngby-Lodbjerg-Flade sø.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 1. november 2002 fra Thy Statsskovdistrikt, med bilag.

Søren Korsholm, forstfuldmægtig ved Thy Statsskovdistrikt, har oplyst telefonisk, at den omhand-
lede kreaturovergang skal etableres ved nedlægning af et cementrør i grøften, hvorefter der påfYldes
jord.

Etablering af kreaturovergangen godkendes som beskrevet, idet afgørelsen træffes af formanden
alene i medfør afforretningsordenens § 9, stk. 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, med angivelse af vores sagsnummer, 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 k1agefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturk1agenævnet.

~ko~-ogNaturstyrelsen
.nr. SN 2001 <> 1:<' 1\ / I::'S _ , I
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Udskrift
af'

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 18. november 2002 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thi-
sted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 39/2002

• Ansøgning om tilladelse til etablering af kreaturovergang syd for adgangsvejen til engareal
ved Flade sø, omfattet af fredningen af Lyngby-Lodbjerg-Flade sø.

Der fremlagde s:

1. Skrivelse af l. november 2002 fra Thy Statsskovdistrikt, med bilag.

Søren Korsholm, forstfuldmægtig ved Thy Statsskovdistrikt, har oplyst telefonisk, at den omhand-
lede kreaturovergang skal etableres ved nedlægning af et cementrør i grøften, hvorefter der påfYlde s
jord.

Etablering af kreaturovergangen godkendes som beskrevet, idet afgørelsen træffes af formanden
alene i medfør afforretningsordenens § 9, stk. 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 .

• Mgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet afblandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

Klagefrist~n 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.

ttø'f~~æv.).

~~,
fmd.
Udsl,riftens rigtlgnec beKræftes.
t=redningsnævnet for Viborg amt, den



Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 17. december 2002 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 38/2002

Påbud fra amtet til Thy Statsskovdistrikt om fjernelse af oplagsplads på matr. nr. l b
Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg, omfattet af fredning af arealer ved Lyngby og Flade sø.
+ senere ansøgning om tilladelse til ovenstående fra Thy Statsskovdistrikt.• Der fremlagdes:

l. Brev af31.IO.2002 fra Viborg amt, Teknik og Miljø.
2. Brev af 6. november 2002 fra Miljøministeriet.
3. Brev af8. november 2002 fra Viborg amt, Teknik og Miljø, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft, Redsted, og det
kommunalvalgte medlem Henning Holm, Hurup, meddelte fredningsnævnet midlertidig tilladelse
til bibeholdelse af oplagsplads anlagt øst for Skovvejen/Vandværksvej frem til udgangen af 2005.
Herefter skal det påkørte grusmateriale fjernes og området 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.

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.

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

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klage fristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sage~ sluttet\)
1\Mød~ehæ.vet{
\\ r' '!.Li
~~ .~~d~
find.

Udskriftens rigtigllE::iJbekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

11 OEC. 2002
c;::7Ø7?r~if'-4k-
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Udskrift
af

forhandlingsproto ko llen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 26.5.2004 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk
Toft, Redsted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 4412003

• Oplysning fra Viborg amt om gravning af 2 søer på matr. nr. 26 Lodbjerg Klitter, Lodbjerg,
omfattet af fredningen omkring Lyngby-Flade sø.

Der fremlagde s:

l. Brev af19.12.2003 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.
2. Brev af 12.2.2004 fra Viborg amt, Miljø og Teknik.
3. Brev af23.2.2004 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

Følgende var mødt:

Ejerne Ida og Anker Frederiksen.
Per Kynde, Skov- og Naturstyreisen.
Erik Holm Andersen, Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Sydthy kommune.
Ebbe Vang-Pedersen, Viborg amt.

• Området blev besigtiget .

Ejeren Anker Frederiksen forklarede, at det kun var det øverste lag muld og vegetation der var
fjernet for at genskabe søen fri for beplantning.

Erik Holm Andersen, lokalkomiteen, tilkendegav, at området bør retableres ved naturlig tilvækst
og ikke ved maski.J;1kraft.

Sagen blev efterfølgende drøftet med det kommunalvalgte medlem Henning Holm.

Fredningsnævnet udtalte, at de skete ændringer i landskabet er i strid med fredningen. Det
skønnes, at en umiddelbar retablering vil medføre yderligere skade i landskabet.

Fredningsnævnet tilkendegav, at der i gentagelsestilfælde vil blive indgivet politianmeldelse.

Skov·, 01,7' RY qtur.styreXserrr,
~,nr. SN ~lJU l "12.1IIID - ex:> I l{-
Akt. nr. J 2- Bil.



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.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.

Sagen sluttet.

~,
fmd.

Udskrtftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

• 21 MAJ 2004

http://www.nkn.dk.
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SkOb7o og Naturstyrelsen
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 4. juli 20005 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 26/2005

• Ansøgning om tilladelse til anlæg af kunstgrave til regulering af rævebestandene på Lyngby
Hede, Ålvang Hede, Vangså Hede og Hanstholm Reservatet. --
Der fremlagdes:

1. Brev af 8.6.2005 fra Thy Statsskovdistrikt.

I henhold til forretningsordenens § 9, stk. 4, besluttede formanden at godkende anlæg af kunst-
gravene inden for de fredede områder.

Såfremt brugen af rævegravene ophører, skal der ske retablering.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelsesIovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

e Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeIse af klagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

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

,

http://www.nkn.dk.
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En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

M~~·
~d,
fmd.

Udskriftens rigtighed beL:ræ;tes.
Fredningsnævnet for ViCJrg aml, den

-. JULI '~CJ
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Fredningsnævnet for Nordjylland

Nordlige del, Badehusvej 17,

9000 Aalborg

Telefon 99 68 84 61 / 99 68 85 68

Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

                                                                       Aalborg den 18. august 2015

Naturstyrelsen Thy

FN-NJN 22/2015 - Ansøgning om tilladelse til forbedring af de hydrolo-

giske forhold i Natura 2000 område nr. 43 ved Klithederne mellem

Stenbjerg og Lodbjerg, Thisted Kommune

_____________________________________________________________

Ved brev af 6. maj 2015 har fredningsnævnet fra Naturstyrelsen Thy modta-

get en ansøgning om forbedring af de hydrologiske forhold i Natura 2000

område nr. 43 ved Klithederne mellem Stenbjerg og Lodbjerg, Thisted

Kommune.

Ansøgningen vedrører ejendommene, matr.nr. 1e og 17 Lodbjerg Klitter,

Lodbjerg, og matr. nr. 9 Ørum Klitter, Ørum. Ejendommene er omfattet af

Overfredningsnævnets kendelse af 26. april 1976 vedrørende Lyngby- Flade

Sø.

Nævnet har behandlet sagen under et møde på adressen Søholtvej 6, Vester

Vandet, Thisted den 8. juli 2015, og nævnet har besluttet at meddele dispen-

sation til det ansøgte. Begrundelsen for nævnets afgørelse er anført nedenfor

i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund:

Det fremgår blandt andet af den omhandlede fredningskendelse pkt. 3, stk.

2, følgende.

"... På arealer, der tilhører miljøministeriet, skovstyrelsen, kan dette uden

fredningsnævnets samtykke udføre normale forstlige arbejder samt anlægge

stier og mindre parkeringspladser, anbringe bænke, skilte m.v. og gennemfø-

re den ovenfor under punkt 2, stk. 3 og 6, omhandlede pleje.

..."

Det fremgår endvidere af kendelsens pkt. 2, stk. 6, følgende:

"...

Fredningen skal ikke være til hinder for, at fredningsplanudvalget efter afta-

le med ejerne og uden udgift for disse træffer foranstaltninger til bevarelse

af en ønsket naturtilstand

..."

Det fremgår endelig af kendelsens pkt. 1, stk. 3, følgende:

"... Nye veje i området må ikke anlægges, og gennemgribende udbygning af

de eksisterende primitive veje eller spor må ikke finde sted.

..."
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Naturstyrelsen Thy har oplyst, at man er med i EU-naturprojektet LIFE

REDCOHA, som skal hjælpe den trængte kystnatur i udvalgte Natura 2000

områder langs Jyllands vestkyst samt være med til at gennemføre Natura-

2000 plejeplanerne.

Naturstyrelsen Thy har identificeret områder indenfor projektafgrænsningen,

hvor der er grundlag for at forbedre de hydrologiske forhold via bl.a. grøfte-

lukninger og etablering af nye vandhuller m.v. Formålet med projektet er at

forbedre de hydrologiske forhold i klitnaturen for at opnå gunstig bevarings-

status for klitnaturen i området. Der er tale om 3,7 km grøftelukning og

etablering af 4 vandhuller på i alt ca. 4.700 m2.  De pågældende vandhuller

vil få en dybde på op til 1 m med jævnt fald til det dybeste sted. Det opgrave-

de materiale placeres umiddelbart op af vandhullet, hvor det vil få karakter af

en mindre klit og dermed falde ind i landskabet. Grøftelukningerne sker ved at

fylde det tidligere opgravede materiale, som typisk er placeret langs grøftekan-

terne, tilbage i grøften. De pågældende arbejder vil blive udført udenfor fugle-

nes yngletid, og når der er tørrest i området, således at terrænet skades mindst

muligt. I forbindelse med til- og frakørsel af maskinel og materialer vil der bli-

ve taget hensyn til, at der ikke ske væsentlige strukturskader på klitnaturen. Der

er i denne fredning tale om hævning af redningsvejen over en strækning på ca.

200 m

Naturstyrelsen Thy har i forbindelse med ansøgningen foretaget en vurdering i

forhold til Natura 2000, Bilag II- og IV- arter.

Det er oplyst, at hovedparten af naturtyperne på udpegningsgrundlag ikke vil

blive påvirket af projektet. Det vurderes, at der for naturtyperne klithede og

klitlavning vil ske en forbedring, ligesom det ikke vil medføre beskadigelse af

plantearter eller yngle- eller rasteområde for de dyrearter, der fremgår af habi-

tatdirektivets bilag IV.

Arealerne er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, ligesom en del grøfterne

og vandløbene er omfattet af vandløbsloven. Det fremgår endelig af sagen, at

der til Thisted Kommune er sket anmeldelse af projektet med henblik på VVM

screening.

Fredningsnævnets behandling af sagen:

Fredningsnævnet, der består af formanden dommer Niels Bjerre, det ministeri-

elt udpegede medlem Tage Leegaard og de kommunalt udpegede medlem Es-

ben Oddershede har deltaget i en mundtlig forhandling af sagen den 8. juli

2015. I mødet deltog desuden skovrider Ditte Svendsen og Christian Mansbjerg

Nielsen for Naturstyrelsen Thy. For Thisted Kommune mødte Dorthea Al-

brechtsen og Karin Brudsø Dammark.

Christian Mansbjerg Nielsen forelagde sagen under mødet og oplyste, at der i

hele projektet er tale om samlede grøftelukninger over en samlet strækning på

ca. 13 km samt etablering af 15 paddeskrab/vandhuller. Endvidere er der tale

om genslyngninger af vandløb og i 2 tilfælde vejhævninger.

Dorthea Albrechtsen bemærkede, at Thisted Kommune er meget positivt ind-

stillet over projektet, som går ud på etablering af forbedrede vilkår for naturty-

perne. Thisted Kommune har modtaget ansøgninger vedrørende vandløbslov-
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givningen, § 3 registreringer og VVM screeninger fra Naturstyrelsen Thy. Thi-

sted Kommunes behandling af de pågældende ansøgninger vil afvente nævnets

behandling af denne sag. Hun ser ikke umiddelbart de store problemer med

projektets godkendelse.

Der foretoges under mødet besigtigelse af nogle enkelte grøftelukninger.

Danmarks Naturfredningsforening, Thy har ved mail 10. juli 2015 oplyst, at

man kan støtte det pågældende projekt, som går ud på forbedring af de hydrolo-

giske forhold.

Fredningsnævnets afgørelse:

Af naturbeskyttelselslovens § 50, stk. 1, fremgår, at fredningsnævnet kan med-

dele dispensation fra en fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil

stride mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnæv-

net kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller udenfor international

naturbeskyttelseområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af na-

turtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelse af arter, som områ-

det er udpeget for.

Fredningsnævnet skal herved meddele dispensation til det ansøgte for så vidt

angår hævning af redningsvejen.

Det skønnes, at projektets gennemførelse ikke vil indebære en forringelse af

naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som om-

rådet er udpeget for.

Fredningsnævnet har lagt afgørende vægt på, at projektet går ud på at forbedre

de hydrologiske forhold, hvilket må antages at være til gavn for klitnaturen i

området.

Ifølge fredningskendelsens pkt. 2, stk. 6, er fredningen ikke til hinder for, at
fredningsplanudvalget træffer foranstaltninger til bevarelse af en ønsket
naturtilstand.

Under hensyn hertil, og da opgaven med at gennemføre Natura 2000
plejeplanerne varetages af Naturstyrelsen Thy, finder fredningsnævnet, at
projektet med forbedring af de hydrologiske forhold indenfor fredningen for
så vidt angår grøftelukninger og etablering af vandhuller kan gennemføres
uden nævnets tilladelse.

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,
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• 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:

1. Tage Leegaard

2. Esben Oddershede

3. Danmarks Naturfredningsforening

4. Danmarks Naturfredningsforening v/Ib Nord Nielsen

5. Naturstyrelsen, København

6. Dansk Ornitologisk Forening

7. Dansk Ornitologisk Forening v/Thorkild Lund



Fredningsnævnet for Nordjylland,

Nordlig del,

Telefon 9968 8461 / 9968 8568,

Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Thisted Kommune,

Plan- og Miljøafdelingen.

                                                                                      den 1. december 2015

FN-NJN 64/2015: Rydning af bjergfyr ved Hvidbjerg

Fredningsnævnet har den 13. oktober 2015 fra Thisted Kommune modtaget

en videresendt ansøgning fra Hvidbjerg Vesten Å og Ørum-Lodbjerg Sognes

Menighedsråd om tilladelse til at foretage rydning af bjergfyr på matr.nr. 3a

Hvidbjerg klit, Hvidbjerg.

Efter besigtigelse af arealerne har fredningsnævnet besluttet at meddele dis-

pensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fred-

ningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 9. oktober 1971

om fredning af arealer ved Lyngby-Flade sø, der er en tilstandsfredning med

bestemmelser om, at udyrkede arealer ikke må opdyrkes og ikke gøres til

genstand for jordbehandling samt bestemmelser om hugst af selvsået be-

voksning.

Thisted Kommune har i udtalelsen oplyst, at rydningen er en del af EU-LIFE

projekt REDCOHA, der har til formål at genoprette den naturlige klitvegeta-

tion i området. Arealerne blev oprindeligt tilplantet for at forhindre sand-

flugt, men er ikke længere nødvendig, da der er kommet andre arter til. De

to delarealer, ansøgningen omhandler, er i dag bevokset dels med en blan-

ding af bjergfyr og sitkagran og dels en monokultur af bjergfyrkrat.

Arealerne er beliggende i Natura 2000-område med gråklit/grønsværklit,

klithede og fugtige klitlavninger. Thisted Kommune vurderer, at rydning af

de ansøgte to delarealer ikke vil have negativ effekt på naturtyperne og arter

for udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 43 samt forekomster

af bilag IV-arter.

Thisted Kommune vurderer, at projektet ikke vil stride mod fredningens for-

mål, idet den oprindelige naturlige tilstand, før træerne blev plantet, gene-

tableres og området beskyttes mod tilgroning. Det oplyses, at Naturstyrel-

sens tilsvarende arealer er ryddet.

Ved rydningen, der vil foregå uden for fuglenes yngletid, køres materialet

væk, medens stødddene bliver stående for at hindre sandflugt. Der er for

nærværende ikke planer om fremtidig pleje.

Sagens behandling
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Sagen har været behandlet på et møde med besigtigelse den 11. november

2015. I besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels

Bjerre, det ministerielt udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt

udoegede medlem Esben Oddershede. For Thisted Kommune mødte Jarik

Laüfer, Maria Paarup Thomsen og Kristian Rønnow; for Danmarks NAtur-

fredningsforening mødte Ib Nord Nielsen og for  menighedsrådet mødte

Jens Møller.

Danmarks Naturfredningsforening og menighedsrådet havde ingen bemærk-

ninger mod det ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Lyngby-Flade sø er en tilstandsfredning med be-

stemmelser om jordbearbejdning. Projektet kræver derfor fredningsnævnets

dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1, hvorefter fred-

ningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod

fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at frednings-

nævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et 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. 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 dispensati-

on ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Herudover lægger fredningsnævnet til grund, at projektet vil  indebære en

forbedring af naturværdierne og genskabelse af den oprindelige naturtil-

stand. Fredningsnævnet vil derfor kunne meddele dispensation på vilkår, at

der anvendes skånsomt maskinel, samt at projektet gennemføres uden for

fuglenes yngletid.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klage-

fristen 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 udlø-

ber 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,
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· offentlige myndigheder,

· en berørt nationalparkfond,

· lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i

         afgørelsen,

· landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

          skyttelse af natur og miljø, og

· landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål

         varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så-

         danne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en kla-

ge, at den, der klager indbetaler et gebyr på 500 kr.

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Kla-

gen 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 klageberet-

tigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets

kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er for-

længelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er

til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret,

hvis

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteins-

tansen 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 udnyt-

tes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte

være afsluttet.

                                                      Med venlig hilsen

                                                          Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,

2.Esben Oddershede,

3. Naturstyrelsen, København,

4. Thisted Kommune, att. Jarik Laüfer,
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5. Danmarks Naturfredningsforening, København,

6. Danmarks NAturfredningsforening v/ Ib Nord Nielsen,

7. Dansk Ornitologisk Forening, København,

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Karsten Hansen,

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,

10. Hvidbjerg v/Aa-Ørum-Lodbjerg Menighedsråd v/ Ulla Gehlert

      Hillingsø.



Fredningsnævnet for Nordjylland,

nordlig del,

Badehusvej 17,

9000 Aalborg

telefon 96 30 70 50/ 96 30 71 78

Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Aalborg, den   21. december 2015

Naturstyrelsen Thy

Søholtvej 7

7700 Thisted

FS 7/2014

Ansøgning om tilladelse til at gennemføre et projekt kaldet "Statslige

vådområdeprojekt" ved Flade sø til genskabelse af sammenhængen

mellem Flade sø, Roddenbjerg sø og Ørum sø på arealer, der er omfat-

tet af Overfredningsnævnets kendelse af 26. april 1976 om fredning af

hede- og klitarealer mellem Lyngby og Flade sø.

_____________________________________________________________

Ansøgningen og sagens oplysninger

Ved brev af 22. januar 2014 har Naturstyrelsen Thy ansøgt Fredningsnævnet

om tilladelse til at gennemføre et projekt kaldet "Statslige vådområdepro-

jekt" ved Flade sø til genskabelse af sammenhængen mellem Flade sø, Rod-

denbjerg sø og Ørum sø på arealer, der er omfattet af ovennævnte fredning.

Fredningskendelsen har til formål at sikre et landskabeligt og videnskabeligt

værdifuldt klitområde, herunder ved forbud mod opdyrkning af udyrkede

arealer, samt at sikre offentlig adgang til fods ad eksisterende veje og stier

og for kørende i begrænset omfang.

Det fremgår blandt andet af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal hen-

ligge i deres naturlige tilstand, og der må som følge heraf ikke foretages af-

gravning, opfyldning eller planering. Der må dog optages ral til eget brug

med direkte bortkørsel af det optagne. Der må ikke ske dræning, bortpump-

ning af vand, regulering af søbredder eller vandløb, gravning af nye grøfter

eller uddybning af eksisterende.

På arealer, der tilhører miljøministereriet, skovstyrelsen kan dette uden fred-

ningsnævnets samtykke udføre normale forstlige arbejder samt anlægge stier

og mindre parkeringspladser, anbringe bænke, skilte m.v.

Fredningen skal ikke være til hinder for, at fredningsplanudvalget efter afta-

le med ejerne og uden udgift for disse træffer foranstaltninger til bevarelse

af en ønsket naturtilstand. Skovstyrelsen kan endvidere foretage grusgrav-

ning m.v. til egne anlægsarbejder på det fredede samt opsætte skure m.v. og

anlægge skovveje som led i arealernes drift. Til foretagelse af foranstaltnin-

ger, der må anses for at medføre væsentlige ændringer i forhold til frednin-

gens formål, kræves dog fredningsnævnets tilladelse.
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Formålet med det ansøgte projekt er en nedbringelse af den mængde kvæl-

stof, der tilføres Limfjorden via å-systemet. Indsatsen skal være med til at

opfylde EU's vandrammedirektiv og de statslige vandplaner. Projektet vil

også indebære en forbedring af vandkvaliteten i Flade Sø.

Forhandling og besigtigelse den 3. september 2014

Fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt ud-

pegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Esben

Oddershede foretog den den 3. september 2014 en besigtigelse og forhand-

ling med parter og organisationer:

For Naturstyrelsen København mødte Mette Hald Simonsen.

For Thisted Kommune mødte John Hansen.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ib Nord Nielsen og Claus

Eriksen.

For Naturstyrelsen Thy mødte skovridder Ditte Svendsen, Henrik Schjødt

Kristensen og Jørgen Bistrup.

Følgende lodsejere var mødt:

1) Brit Hvid Jensen Jensen Pedersen v/Poul Henrik Pedersen, vedr. matr.nr.

1b Tolbøl by, Lodbjerg

2) Naturstyrelsen Thy v/ovennævnte repræsentanter for styrelsen, vedr.

matr.nr. 25a, 27b og 27c Ålum by, Agger, 9d Lodbjerg Klitter, Lodbjerg.

3) I/S Flade og Ørum Søer v/Henri Jensen

4) Knud Daniel Larsen

5) Kim Daniel Larsen

Der blev under mødet fremlagt følgende dokumenter:

Ansøgning af 22. januar 2014 fra Naturstyrelsen, Thy med bilag 1-2 med

underbilag.

Udtalelse af 10. juni 2014 fra Naturstyrelsen, København

Klage af 8. juli 2014 fra Danmarks Naturfredningsforening vedrørende

manglende VVM-screening.

Mail af 20. august 2014 fra Naturstyrelsen Thy vedrørende umatrikulere-

de arealer.

Repræsentanterne for Naturstyrelsen Thy redegjorde under mødet for det an-

søgte projekt, hvorefter der skal foretages et gennembrud af diget ind til Fla-

de sø fra Roddenbjerg sø, således at Kastet Å over en 20 meter lang stræk-

ning reduceres til en 2 meter bred strømrende. Dette vil medføre, at hoved-

parten af vandet fra Hvidbjerg Å-system ledes igennem Flade sø, inden van-

det via et nyt udløb i det sydøstlige hjørne af Flade sø gennem diget igen

kommer ud i Kastet Å og videre til Limfjorden. Vandstanden i Flade sø er i

dag unaturligt højt som følge af det smalle udløbsrør til Kastet Å, men ved
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det nye afløb vil vandstanden sænkes til dets naturlige leje. Der vil herved

skabes den oprindelige sammenhæng mellem Flade Sø og Ørum sø, således

som tilstanden var før 1958, hvor diget blev etableret. I dag er der kun et en-

kelt mindre tilløb til Flade sø og et mindre fraløb. Man regner med projektet

at kunne lede ca. 95 % af vandet fra de to andre søer ind i Flade sø.

Herudover indebærer projektet, at de to digegennembrud vil blive forsynet

med fem meter brede og to meter høje betontunnelrør. Tunnelrørene vil bli-

ve forsynet med højvandsklapper. Klapperne skal også fungere som storm-

flodssikring, således at disse lukkes i tilfælde af gennembrud fra Vesterhavet

til Flade sø. Der etableres et stenrev vest for indløbet til Flade Sø og foreta-

ges gravning af kanaler til ind- og udløb.

Herudover etableres i Flade Sø en fordelings-ø, hvor øen etableres af materi-

ale fra den nuværende bund i Flade Sø, hvilket vil skabe en mere varieret

bund i Flade Sø. Øen bliver udformet med naturlige former, som vil indstille

sig i en ligevægt med bølgepåvirkningen. Øen vil også blive erosionssikret

med stenrev.

Endvidere vil der blive etableret en forlandsforstærkning over en strækning

på 800 m med en banket på 10 m samt etablering af et plateau ved en ter-

rænhævning ved udløbet fra søen til kote +1,5 m, som i fremtiden vil kunne

benyttes til bådplads. Hertil skal etableres et lille vejstykke på ca. 130 m.

Endelig vil der ved både ind- og udløb blive etableret kanoslæbesteder, som

er nærmere beskrevet i dokumentet fra ansøgningen: "Overgang til kanoer".

Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at der kan opnåes en

aftale med de lodsejere, der er berørt af projektet. Projektets gennemførelse

indebærer også, at de umatrikulerede arealer skal matrikuleres. De EU-mid-

ler, som er stillet til rådighed for projektet skal være anvendt inden udgan-

gen af 2016.

Man har en forventning om, at vandstanden i de 3 søer vil blive ens efter en

gennemførelse af projektet. Der var tidligere tale om en stor sø, men på

grund af kulturtekniske ændringer skete der en opdeling af søerne. Det er

meningen, at den ny ø i Flade Sø skal have en højde på 85 cm.

I en forundersøgelse er der foretaget beregninger over ændringer i vandstan-

den i Ørum Sø og Flade Sø. I Flade Sø vil medianvandstanden falde både

om sommeren og vinteren, men kun med få centimeter.

Arealerne er beliggende i Natura 2000-område. Naturstyrelsen Thy har med

bistand fra Rambøll og Naturstyrelsen Himmerland vurderet, at de botaniske

interesser ikke i væsentlig grad vil blive påvirket, da de botanisk mest vær-

difulde arealer ligger uden for projektområdet. Projektet vil heller ikke i væ-

sentlig grad påvirke de Natura 2000-områder, der er beliggende op dertil.

Tværtimod forventes den forbedrede vandkvalitet i Flade Sø at gavne sang-

svane og sædgås, der er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-

området Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø. Herudover er det vurderet, at

projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af bilag II og bilag IV-ar-

ter. Til eksempel vil odderbestanden påvirkes positivt, da dens vandremulig-
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heder er uændrede og fødegrundlaget intakt i Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum

Sø, medens fourageringsmulighederne i Flade Sø vil forbedres.

Repræsentanten for Naturstyrelsen København havde ikke bemærkninger til

projektet, men henviste til den fremlagte udtalelse.

Thisted Kommune v/John Hansen bemærkede, at kommunen har nogle be-

tænkeligheder ved projektet. Der savnes blandt andet en vurdering af, hvil-

ken betydning projektet har for vandstanden i Ørum Sø, ligesom der også

mangler en mere grundig vurdering af projektets betydning for påvirkningen

på hav- og flodlampretter.

Danmarks Naturfredningsforening v/Ib Nord Nielsen og Claus Eriksen hen-

viste til det fremlagte brev vedrørende klage til Natur- og Miljøklagenævnet.

Foreningen har klaget over Naturstyrelsens afgørelse om, at der ikke er

VVM-pligt for projektet. Danmarks Naturfredningsforening har vurderet, at

vådområdetprojektet har et så stort arealmæssigt omfang og indebærer så be-

tydelige, potentielle forandringer for natur og miljø i det internationalt vær-

difulde naturområde, at projektet er VVM-pligtigt.

De fremmødte lodsejere havde ikke afgørende indvendinger imod projektet,

men der blev rejst spørgsmål om sejlads på Flade Sø og eventuelt direkte ad-

gang for kanoer/både fra Kastet Å ind til Flade Sø.

Fredningsnævnet udsatte sagen på den forventede afgørelse fra Natur- og

Miljøklagenævnet om eventuel VVM-pligt for det statslige vådområdepro-

jekt, samt indhentelse af forskellige andre oplysninger til brug for sagen.

Forhandling den 24. november 2015

Fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, og det ministerielt

udpegede medlem Tage Leegaard foretog den den 24. november 2015 en af-

sluttende forhandling. Det kommunalt udpegede medlem Esben Oddershede

var forhindret i at deltage i mødet, men vil få sagen forelagt skriftligt.

Følgende parter og organisationer var mødt eller repræsenteret:

For Thisted Kommune mødte Marie Thomsen.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ib Nord Nielsen.

For Naturstyrelsen Thy mødte skovridder Ditte Svendsen, Henrik Schjødt

Kristensen, Jørgen Bistrup og Per Kynde.

Følgende lodsejere, udover Naturstyrelsen Thy, var mødt:

1) Jesper og Pernille Lauridsen

2) Jens Peter Bjerregaard

3) Jens Ifversen

4) Poul Henrik Jensen Pedersen

Der blev under mødet fremlagt følgende dokumenter:
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Afgørelse i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt for det

statslige vådområdeprojekt Flade Sø, truffet den 28. august 2015 af Natur-

og Miljøklagenævnet.

Referat af møde af 13. maj 2013 mellem Kystdirektoratet og Naturstyrelsen

Thy om vådområdeprojektet Flade Sø.

Kortmateriale mv.

Supplerende udtalelse af 7. januar 2015 fra Naturstyrelsen Det åbne land.

Notat af 24. november 2015 fra DTU Aqua.

Formanden for fredningsnævnet bemærkede, at Natur- og Miljøklagenævnet

ved sin afgørelse af 28. august 2015 har fundet, at der efter en samlet vurde-

ring af sagens oplysninger og klagen ikke er grundlag for at tilsidesætte Na-

turstyrelsens vurdering af, at miljøpåvirkninger som følge af gennemførelsen

af projektet ikke vil medføre væsentlige indvirkninger på miljøet. Projektet

udløser derfor ikke et krav om udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Der er

lagt vægt på, at projektet ikke væsentligt vil påvirke områder eller arter om-

fattet af habitatbekendgørelsen, samt at øvrige naturtyper knyttet til området

ej heller vurderes at blive væsentligt påvirket af projektet.

Ditte Svendsen henviste til det fremlagte referat fra Kystdirektoratet og be-

mærkede, at direktoratet kan godkende projektet. Naturstyrelsen Thy vil lø-

bende holde direktoratet underrettet om den fortsatte proces og gennemførel-

sen af arbejdet.

Formanden for fredningsnævnet bemærkede, at Naturstyrelsen, Det Åbne

Land har gjort opmærksom på, at sejlads med speedbåde på Flade Sø ikke er

tilladt. ( B pkt. 8 ) Da søerne er privatejede, må der kun ske sejlads på søen

med ejernes tilladelse.

Det blev nævnt, at der er lagt op til, at man har mulighed for at sejle igen-

nem de projekterede åbninger i diget eller man kan benytte sig af de 2 slæbe-

steder.

Naturstyrelsen, Det Åbne Land har også bemærket, at der tilsyneladende ik-

ke er en klar fredningsbestemmelse om regulering af vandstanden i søen,

men bestemmelserne i fredningen om forbud mod dræning, bortpumpning af

vand regulering af søbredder, gravning af nye grøfter eller uddybning af ek-

sisterende grøfter kan fortolkes som en forholden sig til regulering af vand-

standen.  ( B pkt. 1 ) Visse af disse tiltag har således typisk indflydelse på,

hvor hurtigt vand vil afdrænes til søen og dermed påvirke vandstanden.

DTU Aqua, Silkeborg, har i et notat af 24. november 2015 udtalt, at man ud

fra en helhedsbetragtning med afvejning af de fordele, der er beskrevet vedr.

vådområdeprojektet, ikke vil fraråde, at projektet gennemføres. Det anbefa-

les, uanset om vådområdeprojektet gennemføres eller ej, at der skabes gode

forhold for lokale bestande af fisk og lampretter i vandløbene via anvendelse

af relevante virkemidler som for eksempel forbedring af fysiske forhold,

faunapassage i vandløbene, og sikring af rent vand. Stryg med gydegrus vil

kunne sikre et varieret liv og produktion af smådyr, bæklampretter og bæk-

ørreder og vil også kunne bruges til gydning af flod- og havlampret, hvis de

findes i vandsystemet.
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Repræsentanten for Thisted Kommune bemærkede, at kommunen nu kan

anbefale, at projektet gennemføres, når man ser på formålet med vådområ-

deprojektet. Thisted Kommune skal behandle sagen i forhold til vandløbs-

lovgivningen, okkerloven og efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Ib Nord Nielsen bemærkede, at Danmarks Naturfredningsforening naturlig-

vis må acceptere, at foreningen ikke fik medhold i klagen til Natur- og Mil-

jøklagenævnet. Man vil derfor støtte projektet, idet det er magtpåliggende

for Danmarks Naturfredningsforening at pointere, at de positive aspekter

ved projektet må formodes at ville overskygge de negative aspekter.

Lodsejer Jens Ifversen, Aggervej 34, Vestervig, udtrykte betænkelighed ved

projektet i forhold til projektets indvirkning på grundvandstanden. Hans

ejendom ligger nord for Aggervej, og det har i en bestemt situation været

kritisk, hvor Aggervej fungerede som et dige på grund af opstemmet vand

fra syd.

Andre lodsejere gav også udtryk for en bekymring vedrørende grundvands-

niveauet.

Jørgen Bidstrup gennemgik de foretagne målinger af vandstanden i Ørum og

Flade Sø. Det forventes, at medianvandstanden i Flade Sø vil falde både om

sommeren og vinteren, men kun med nogle få centimeter. Ved en høj vand-

stand i Flade Sø er det meningen, at tunnelrørene ind til søen lukkes med

højvandsklapper.

På opfordring fra Jens Ifversen blev det nævnt fra Naturstyrelsens side, at

lodsejerne vil blive taget med på råd, når der i forbindelse med arbejdskørsel

med tunge maskiner skal findes adgangsveje til projektområdet.

Det blev endelig nævnt, at I/S Flade og Ørum Søer generelt set ikke har ind-

vendinger imod projektet. Det er meningen, at der skal ske nedtagning af de

eksisterende ålekister.

Fredningsnævnets afgørelse

Det fremgår blandt andet af fredningsbestemmelserne, at arealerne skal hen-

ligge i deres naturlige tilstand, og der må som følge heraf ikke foretages af-

gravning, opfyldning eller planering. Der må heller ikke ske dræning,

bortpumpning af vand, regulering af søbredder eller vandløb, gravning af

nye grøfter eller uddybning af eksisterende.

Projektet kræver derfor fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbe-

skyttelseslovens § 50, stk.1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispen-

sation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at 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. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af
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§ 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, herunder navnlig de un-

dersøgelser, der er foretaget af Naturstyrelsen Himmerland, blandt andet

gengivet i Naturstyrelsens dispensationsansøgning af 22. januar 2014, og de

oplysninger og vurderinger, der fremgår af Natur- og Miljøklagenævnets af-

gørelse af 28. august 2015,  til grund, at det ansøgte ikke er i strid med na-

turbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, eller 3.

Herudover lægger fredningsnævnet til grund, at projektet vil  indebære en

forbedring af naturværdierne, idet formålet med projektet er at nedbringe

den mængde kvælstof, der via åsystemet tilføres Limfjorden og at genskabe

den oprindelige naturtilstand. Det forventes også, at projektet vil forbedre

vandkvaliteten i Flade Sø, og ynglemulighederne for forskellige fugle, hvor

fordelingsøen kan fungere som en fugleholm.

Fredningsnævnet kan derfor meddele dispensation til projektet med hensyn

til samtlige de tekniske indgreb, som fremgår af en oversigt benævnt

"Oversigt tekniske anlæg V01, Naturstyrelsen Thy", idet det bemærkes, at

projektet navnlig indebærer opfyldning af Kastet Å, etablering af et indløb

og et udløb gennem diget ved Flade Sø, og etablering af en fordelingsø i Fla-

de Sø.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klage-

fristen 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 udlø-

ber 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 be-

          skyttelse af natur og miljø, og

· landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål

         varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så-

         danne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en kla-

ge, at den, der klager indbetaler et gebyr på 500 kr.

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Kla-
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gen 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 klageberet-

tigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets

kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er for-

længelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er

til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret,

hvis

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteins-

tansen 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 udnyt-

tes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte

være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, at tilladelsen

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.

                                                      Med venlig hilsen

                                                          Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

 1. Tage Leegaard,

 2.Esben Oddershede,

 3. Naturstyrelsen, København,

 4. Thisted Kommune, att. Marie Thomsen

 5. Danmarks Naturfredningsforening, København,

 6. Danmarks NAturfredningsforening v/ Ib  Nord Nielsen,

 7. Dansk Ornitologisk Forening, København,

 8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Karsten Hansen,

 9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,

10.Christian Oksen Tønnesen, Herringvej 8, 5750 Ringe

11.Brit Hviid Jensen Pedersen, Lodbjergvej 34, 7770 Vestervig

12.Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig.

13.Niels Søren U. Basse, Blok C, app. F2, 29780 Nerja, Spanien.
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14.I/S Flade og Ørum Søer, Kalkjærvej 15, 7770 Vestervig.

15.Mads Kristian Galstgaard, Aggervej 14, 7770 Vestervig.

16.Jens Aagen Ifversen, Aggervej 34, 7770 Vestervig.

17.Victoria Katrine Thuesen, Toftevej 6, 8550 Ryumgård.

18.Anne Marie Lankjer, Uppsalagade 4, 8200 Aarhus N.

19.Lisbeth Astrid Svendsen, Østre Parkvej 161, 4100 Ringsted.

20.Jesper Lauridsen, Lodbjergvej 21, 7770 Vestervig.

21.Christine Steen Steensen Kjeldsen, Enggårdsvej 1, 3660 Stenløse.

22.Bente Birgitte Hansen, Tinkerdal 5, 7500 Holstebro.

23.Jytte Therkildsen, Lodbjergvej 19, 7770 Vestervig.

24.Jens Peter Bjerregaard, Sennelsvej 96, 7770 Vestervig.

25.Gert Christensen, Vesterhavsvej 26, 7770 Vestervig.

26.Allan Iversen, Ålumvej 28, 7770 Vestervig.

27.Anker I. Nielsen, Langholmvej 23, 7770 Vestervig.

28.Else Fonfara, Lodbjergvej 23, 7770 Vestervig.

29.Knud Daniel Larsen, Lodbjergvej 36, 7770 Vestervig.

30.Kim Daniel Larsen, Lodbjergvej 36, 7770 Vestervig.



Fredningsnævnet for Nordjylland,

nordlig del,

Telefon: 9968 8461 / 9968 8568,

Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Naturstyrelsen Thy

                                                                          Aalborg, den 24. februar 2016

Vedr. FN-NJN 56/2015: Paddeskrab ved Lortpøt

Fredningsnævnet har den 9. september 2015 fra Naturstyrelsen Thy modta-

get en ansøgning om tilladelse til at foretage 5 skrab i Lortpøt på den nord-

østlige del af matr.nr. 1b Lodbjerg Klitter, Lodbjerg.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dis-

pensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fred-

ningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 26. april 1976 om

fredning af hede- og klitarealer mellem Lyngby og Flade sø, der har til for-

mål at arealerne skal henligge i deres naturlige tilstand. Fredningen indehol-

der bestemmelser om, at der ikke må foretages afgravning, opfyldning eller

planering.

Naturstyrelsen Thy henviser til, at Nationalpark Thy har som første hoved-

formål at bevare, styrke og udvikle naturen, dens kontinuitet, sammenhæng

og frie udvikling, især for de nationalt og internationalt betydningsfulde klit-

og klithedelandskaber og næringsfattige søer og vådområder. Naturstyrelsen

Thy vil med det ansøgte projekt forbedre spredningsmulighederne for

strandtudse. Der er på de omliggende arealer til Lortpøt registreret fore-

komster af strandtudse, der dog ikke er i udvikling. Registreringer har vist,

at strandtudse i søgning efter egnede ynglesteder er i stand til at tilbagelægge

store afstande. Da der i en afstand af ca. 1.200 m fra Lortpøt er registreret 5

kvækkende hanner, og da det forventes, at Lortpøt vil være en egnet ynglelo-

kalitet med store temporært vandholdige lavninger, ønskes der gennemført

op til 5 skrab  i størrelsen mellem 500 -1.500 m2 og i en dybde mellem 25

til 50 cm. med henblik på, at nogle lavninger i nogle somre vil tørre ud, me-

dens andre vil fremstå fugtige.

Projektet gennemføres ved, at overjorden og en del af den underliggende

sandede jord skrabes af med en bulldozer, hvorefter jorden lægges på arealet

som klitformationer, der af strandtudsen kan benyttes til overvintring. Skra-

benes brinker får en hældning ikke over 1:10.

Naturstyrelsen Thy oplyser, at arealerne er Natura 2000-område med fore-

komster ud over strandtudse af Stor Vandsalamander, Markfirben, Birkemus

og Odder. Det vurderes samlet, at projektet ikke vil have en negativ effekt

på udpegningsgrundlaget.
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Det vurderes også, at de 5 arealer, som vurderes egnede til skrab for strandt-

udse, ikke indeholder botanisk værdifulde forekomster.

Sagens behandling

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse, som

blev afholdt den 10. februar 2016. I besigtigelsen deltog fredningsnævnet

ved formanden, dommer Niels Bjerre og det ministerielt udpegede medlem

Tage Leegaard. Sagen har efter besigtigelsen været forelagt det kommunalt

udpegede medlem Esben Oddershede. For Thisted Kommune mødte Maria

Paarup Thomsen, for Naturstyrelsen Thy mødte skovrider Ditte Svendsen

samt Henrik Schjødt Kristensen, Cornelia Christensen og Kate Hollenstrand.

For Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Botanisk Forening mødte

Ib Nord Nielsen.

Naturstyrelsen Thy oplyste, at de gravemaskiner, der vil blive anvendt har et

beskedent jordtryk ved frem- og tilbagekørsel, og at arbejderne vil blive fo-

retaget på den mest skånsomme måde.

De mødte repræsentanter for Thisted Kommune, Danmarks Naturfrednings-

forening og Dansk Botanisk Forening kunne anbefale en gennemførelse af

projektet.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af hede- og klitarealerne mellem Lyngby og Flade Sø betyder, at
det ansøgte projekt kræver fredningsnævnets dispensation i henhold til
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, og 3.

Fredningsnævnet lægger endvidere  til grund, at de projekterede skrab ikke
strider mod fredningens formål, men at projektet i det fredede område vil
forbedre spredningsmulighederne for strandtudse. Fredningsnævnet kan
derfor meddele dispensation til det ansøgte.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
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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-
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.
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                                                  Med venlig hilsen

                                                     Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,

2. Esben Oddershede,

3. Naturstyrelsen, København,

4. Naturstyrelsen Thy

5. Thisted Kommune,

6. Danmarks Naturfredningsforening, København,

7. Danmarks Naturfredningsforening v/ Ib Nord Nielsen,

8. Dansk Ornitologisk Forening, København,

9. Dansk Ornitologisk Forening v/ Jans S. Kristensen,

10. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 9968 8461 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

Den 30. juni 2017 

FN-NJN-24-2017: Sommerhus ved Lodbjerg. 

Fredningsnævnet har den 21. april 2017 fra Thisted Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til 

at ombygge et eksisterende sommerhus på matr.nr.7k Lodbjerg Klitter, Lodbjerg, beliggende 

Lodbjergvej 31A, 7770 Vestervig. Ansøgningen er indsendt af Kim Daniel Larsen på vegne 

medejerne. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation. 

Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 26. april 1976 om fredning af 

arealer mellem Lyngby og Flade sø, der er en tilstandsfredning med bestemmelser om, at der ikke 

må bebygges, dog må eksisterende bebyggelser ombygges under fredningsnævnets censur med 

hensyn til ydre fremtræden Det fremgår af en ældre servitut, at den daværende ejer tilbød fredning 

af arealerne uden erstatning under forudsætning af, at bebyggelsen med fredningsnævnets censur 

kunne udvides, vedligeholdes og repareres. 

Det fremgår af Thisted Kommunes fremsendelsesbrev, at der ansøges om: 

 udvidelse fra nuværende 24m
2 

til 31,8m
2 

således, at 8 m
2 

udeareal inddrages i indvendigt 

areal,   

 etablering af et tidsvarende toilet på 8 m
2 

, 

 at vende tagfladen for at få større lysindfald, 

 at få en større taghældning for derved at leve op til lovkrav om indvendig loftshøjde. 

 

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at den nuværende overdækkede terrasse på ca. 8 m
2
, der nu 

vender øst-vest. Der vil da blive mulighed for at etablere badefaciliteter. Husets 3 sider bevares. Det 

oplyses, at materialerne bliver som på det nuværende hus: træ i naturfarve, dog vil taget blive i lys 

grå eternit. 

Thisted Kommunen har oplyst, at projektet er beliggende ca.150 meter fra Natura2000-område nr. 

16 ”Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg” samt at ingen af naturtyperne på 

udpegningsgrundlaget i væsentlig grad vil blive berørt af projektet. 

Sagens behandling 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 14. juni 2017. I 

besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt 

udpegede medlem Tage Leegaard. Det kommunalt udpegede medlem Esben Oddershede havde 

forfald, men er bekendt med stedet og kan sammen med nævnet tage stilling i sagen. Thisted 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Kommune var mødt ved Klavs Bærent Iversen. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ib 

Nord Nielsen og for ejerne mødte Kim Daniel Larsen. 

Kim Daniel Larsen oplyste, at der ikke er planer om at etablere vandforsyning til ejendommen, og 

at tilslutning til offentlig kloakering vil være for kostbart. 

Thisted Kommune og Danmarks Naturfredningsforening havde ingen bemærkninger til det ansøgte. 

Kim Daniel Larsen har efterfølgende i en mail af 26. juni 2017 på nævnets forespørgsel oplyst, at et 

eksisterende skur vil blive fjernet, hvis der meddeles den fornødne dispensation. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer mellem Lyndby og Flade sø betyder, at projektet kræver fredningsnævnets 

godkendelse, da ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 26. april 1976 om 

fredning af arealer mellem Lyngby og Flade sø med en bestemmelse om, at eksisterende 

bebyggelser kun må ombygges under fredningsnævnets censur med hensyn til ydre fremtræden. 

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 godkendelse/dispensation ikke er i 

strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet lægger til grund, at der ikke vil blive etableret vandforsyning til ejendommen.  

Under hensyn hertil og på baggrund af oplysningerne om husets fremtidige fremtræden og størrelse 

kan fredningsnævnet godkende projektet. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 

uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 

altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 

Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 

udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 

hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
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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.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. Esben Oddershede, 

3. Miljøstyrelsen, København, 

4. Thisted Kommune, att. Klavs Bærent Iversen, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Ib Nord Nielsen, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Jan S. Kristensen, 

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 

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

Naturstyrelsen Thy

Den 5. februar  2018 

FN-NJN-44-2017: Offentlig adgang på Lyngby Hede.

Fredningsnævnet har den 1. marts 2017 fra Naturstyrelsen Thy modtaget ansøgning om tilladelse til 
forlængelse af forbud mod offentlighedens færdsel og ophold i fuglenes yngletid mellem 1. april og 
15. juli inden for et nærmere afgrænset område på matr.nr. Lyngby Hede på matr.nr, 9 Ørum 
Klitter, Ørum, matr. nr. 7 Lodbjerg Klitter, Lodbjerg, matr. nre. 1b og 32 b Hvidbjerg Klit, 
Hvidbjerg, matr. nr. 26 Lodbjerg Klitter, Lodbjerg, matr. nre. 6 og 29a Ørum Klitter, Ørum og matr. 
nr. 32d Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg. Der er ansøgt om et permanent forbud, alternativt om en ny 
dispensation i en firårig periode. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dispensation til det ansøgte. 
Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 26. april 1976 om fredning af arealer 
ved Lyngby-Flade sø, der har til formål at bevare området i dets daværende tilstand til sikring af 
områdets rekreative betydning for offentligheden. Afgørelsen har bestemmelse om, at 
offentligheden skal have afgang til arealerne til fods ad eksisterende veje og stier i hele området, 
derunder også i eksisterende skove og plantager. Herudover skal offentligheden have adgang til 
kørende færdsel til Lodbjerg fyr under særlige betingelser. Det forudsættes ved afgørelsen, at 
offentligheden har adgang til samtlige arealer i det omfang, der er gældende ved den til enhver tid 
værende naturbeskyttelseslov. 

Det er oplyst, at der på Lyngby Hede i forbindelse med etablering af vandreruten fra Agger til 
Bulbjerg, Vestkyststien, i 1989 blev udpeget områder med færdselsforbud gældende i fuglenes 
yngletid, fra 1. april til 15. juli med hjemmel i naturbeskyttelseslovens § 27. Forbuddet er 
efterfølgende blevet forlænget flere gange af Naturstyrelsens hovedkontor med anbefaling fra 
Naturstyrelsen Thys brugerråd.

Naturstyrelsen begrunder ansøgningen til fredningsnævnet med:

At adgangsforbuddet er respekteret og ikke giver anledning til overtrædelsessager,

At Naturstyrelsen Thys brugerråd bakker op om adgangsforbuddet og der vil kunne forventes kritik, 
hvis forbuddet ikke opretholdes,

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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At adgangsforbuddet efter fugleovervågning kan påvises at have den ønskede effekt

At området er omfattet af Natura2000-bestemmelser og plejeplaner, der foreskriver en beskyttelse 
af de omhandlede fuglearter og

At et permanent forbud vil betyde administrativ forenkling.

Miljøstyrelsen, København har udtalt sig den 10. august 2017 i sagen og har blandt andet anført, at 
ansøgningen vedrører nedenstående areal:

Det oplyses yderligere, at det areal, der ønskes udtaget for færdsel i fuglene yngletid er beliggende i 
Natura 2000-område. Idet der er tale om et habitatområde indgår fuglearter ikke i områdets 
udpegningsgrundlag eller i målsætningerne for administrationen af Natura2000-området. Det 
ansøgte vurderes ikke negativt at påvirke udpegningsgrundlaget eller Natura2000-områdets 
målsætning eller bilag IV-arter. Miljøstyrelsen udtaler specifikt, at fredningsnævnet skal tage 
stilling til, hvorvidt et tidsbegrænset eller permanent adgangsforbud vil være i strid med 
fredningens formål.

Thisted Kommune har i mail af 3. august 2017 udtalt sig positivt om det ansøgte.

Danmarks Naturfredningsforening har den 12. september 2017 tilkendegivet, at den er positiv over 
for det ansøgte og har bemærket, at adgangsforbuddet bør være fra 15. marts til 15. juli af hensyn til 
tranernes yngletid, der har ændret sig.

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 
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udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Esben Oddershede. For 
Thisted Kommune mødte Jeppe Pilgaard. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ib Nord 
Nielsen. For Naturstyrelsen Thy mødte skovrider Ditte Svendsen. For Nationalpark Thy mødte Else 
Østergaard Andersen. Som lodsejere mødte Erik Nørbjerg samt Anker og Ida Frederiksen.

Anker Frederiksen havde ingen indvendinger mod det ansøgte. Han mener dog ikke, at 
adgangsforbuddet overholdes. Erik Nørbjerg havde heller ikke indvendinger mod det ansøgte, men 
tilkendegav, at han mener, at der mangler oplysning/skiltning om adgangsforbuddet.

Sagen blev udsat på mødet, da Naturstyrelsen Thy ikke var blevet gjort bekendt med udtalelsen fra 
Miljøstyrelsen.

I en mail af 4. december 2017 har Naturstyrelsen Thy oplyst, at adgangsforbuddet har været 
gældende fra 1990 og først i 2010 blev man opmærksom på, at fredningsnævnet skulle behandle en 
forlængelse for Lyngby Hede. Ved en afgørelse af 7. marts 2011 blev der fra nævnets side givet en 
dispensation til begrænsning af offentlighedens adgang til Lyngby Hede i tiden fra den 1. april 1. 
juli fra den 1. april 2011 og med fornøden anvisning i form af skiltning mv. efter Naturstyrelsens 
bestemmelse. 

Danmarks Naturfredningsforening- Thy- har indgivet en supplerende indstilling, hvor man bl.a. har 
anført, at en øget adgang til arealerne ved etablering af Vestkyststien har nødvendiggjort en øget 
beskyttelse af de sårbare arter Tinksmed, Storspove og Trane.

Miljøstyrelsen har i en mail af 2. januar 2018 oplyst, at man indtil den 3. januar 2018 har haft et 
forslag i høring om justerede områdegrænser af Natura 2000 områder. Miljøstyrelsen har for Natura 
2000 nr. 43 – Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg- foreslået, at området i fremtiden skal 
udpeges som et fuglebeskyttelsesområde af hensyn til forekomsten af Trane og Tinksmed. Hvis 
området udpeges som et fuglebeskyttelsesområde som foreslået, vil arterne i fremtiden skulle indgå 
i fredningsnævnets vurdering, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer på Lyngby-Flade Sø betyder, at det ansøgte adgangsforbud 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. 

Efter formålet med ansøgningen om at beskytte fuglene i deres yngletid, da ingen af de berørte 
parter har indvendinger imod et adgangsforbud, og da der nu er mulighed for, at området vil blive 
udpeget som et fuglebeskyttelsesområde skal fredningsnævnet herved meddele den fornødne 
dispensation.
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Under hensyn hertil bestemmes det på trods af fredningskendelsens ordlyd at meddele dispensation 
til at forlænge forbuddet mod offentlighedens færdsel og ophold i fuglenes yngletid 1. april – 15. 
juli, i 4 år fra den 1. april 2018. Der meddeles ikke på nuværende tidspunkt et permanent forbud, da 
justeringen af områdegrænser for Natura 2000 arealer endnu ikke er endelig besluttet. Det 
forventes, at Naturstyrelsen Thy vil drage omsorg for skiltning vedr. adgangsforbuddet.

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 
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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.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Esben Oddershede
3. Miljøstyrelsen, København, SVANA-511-00930,
4. Thisted Kommune , att. Jeppe Pilgaard,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Ib Nord Nielsen,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk forening v/ Jan S. Kristensen,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Naturstyrelsen, Thy,
11. Nationalpark, Thy,
12. Menighedsrådet ved Hvidbjerg, V.Å-Ørum-Lodbjerg kirke v/ formand Ulla Gehlert 

Hillingsøe,
13. Thyge Kjærgaard Futtrup,
14. Erik Nørbjerg,
15. Anker Tholund Frederiksen,
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 9968 8461 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

Den 5. juni 2018 

Thisted Kommune. 

FN-NJN-36-2018: Jordvarmeanlæg på Lodbjergvej 33. 

Fredningsnævnet har den 7. maj 2018 fra Thisted Kommune modtaget videresendt ansøgning om 

tilladelse til at etablere jordvarme på matr.nr. 6d Lodbjerg Klitter, Lodbjerg, beliggende 

Lodbjergvej 33, 7770 Vestervig. Ansøgningen er indsendt af Torben Flye Jensen på vegne 

Nationalpark Thy. 

Sagen er behandlet som formandsafgørelse i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, 

stk.5. 

Sagens baggrund 

jendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 26. april 1976 om fredning af arealer 

ved Lyngby-Flade Sø, der har til formål at bevare arealerne i deres naturlige tilstand. Fredningen 

har derfor bestemmelse om, at der ikke må foretages afgravning, opfyldning eller planering. 

Det er om det ansøgte projekt oplyst, at den samlede mængde varmeslanger bliver 900 m i et 4-

strenget system nedgravet i en dybde på 1 m. 

Det fremgår af Arealinformation, at ejendommen ikke er beliggende i Natura 2000-område. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Lyngby-Flade Sø 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 har under hensyntagen til oplysningerne i ansøgningen vurderet, at det ansøgte 

ikke er i strid med fredningens formål og kan derfor dispensere til den ansøgte på vilkår, at der efter 

etablering af anlægget sker fuld retablering.  

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 

uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 

altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 

Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 

udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 

hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 

virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.  

 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 

overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 

Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 

afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 

medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 

forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 

afgørelsesudkast i partshøring. 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
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En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

Med venlig hilsen 

 

Niels Bjerre. 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard, 

2. Esben Oddershede, 

3. Miljøstyrelsen, København, 

4. Thisted Kommune, att. Maria Bartolomé Criado, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Ib Nord Nielsen, 

7. Dansk ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Jan S. Kristensen, 

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 

10. Friluftsrådet, centralt, 

11. Friluftsrådet, kreds Nordvest, 

12. Nationalpark Thy, 

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

Den 28. januar 2019

Naturstyrelsen Thy,

FN-NJN-67-2018: Hydrologiske forhold i Hvidbjerg Plantage.

Fredningsnævnet har den 3. oktober 2018 fra Naturstyrelsen Thy modtaget ansøgning om tilladelse til at 
gennemføre et projekt til forbedring af de hydrologiske forhold i den vestlige del af matr.nr. 9 Ørum Klitter, 
Ørum og 32b Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg.

Fredningsnævnet har behandlet sagen som formandsafgørelse uden besigtigelse i medfør af forretningsor-
denen for fredningsnævn § 10, stk.5.

Sagens baggrund.

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 26. april 1976 om fredning af arealer ved Lyng-
by-Flade Sø, der har til formål at bevare arealerne i deres daværende tilstand og med bestemmelse om, at 
der ikke må foretages afgravning, opfyldning eller planering, ligesom der ikke må foretages regulering af 
søbredder eller vandløb, gravning af nye grøfter eller uddybning af eksisterende.

Der ansøges om tilladelse til at foretage ændringer i naturtilstanden i forbindelse med naturprojektet LIFE 
REDCOHA, aktion 2 om forbedring af hydrologiske forhold ved at lukke en 3,5 km lang grøft fordelt på 3 
områder, etablering af seks paddeskrab, restaurering af et vandhul og påvirkning af arealerne efter tiltage-
ne. 

Naturstyrelsen har angivet, at grundlaget for projektet er at hjælpe den trængte kystnatur i udvalgte Natu-
ra 2000-områder langs Jyllands vestkyst samt være med til at gennemføre Natura 2000 plejeplanerne. 

Det er oplyst, at grøftelukningerne sker ved at fylde det tidligere opgravede materiale, der typisk er place-
ret langs grøftekanterne, tilbage i grøften. Grøftelukningerne vil blive udført uden for fuglenes yngletid, og 
når der er tørrest i området, så terrænet skades mindst muligt. I forbindelse med til og frakørsel af maskinel 
vil der blive taget hensyn til, at der ikke sker strukturskader på naturtyper i området. Det påvirkede areal vil 
som følge af bl.a. grøftelukning blive vådere end i dag. I det påvirkede areal vil vandet året rundt strømme 
langsomt ud i området og stille fordampe. Som følge heraf vil der gendannes flere temporære vandhuller til 
gavn for biodiversiteten.

Der etableres seks paddeskrab primært til strandtudsen. De bliver i varierede form og størrelse fra godt 100 
m2 op til ca. 2.300 m2 . Paddeskrabenes dybde er ikke endeligt fastlagt, da denne afhænger af grundvands-
standen i området. Paddeskrabene skal være temporære, hvilket er optimalt for strandtudsen. Det forven-
tes, at vandhullerne udføres i en dybde på op til ca. 1 m. Det opgravede materiale placeres umiddelbart op 
ad vandhullet, hvor det vil få karakter af en mindre klit og dermed falde ind i landskabet. Den nyanlagte klit 
vil være potentielt overvintringssted for strandtudsen. 

Det eksisterende vandhuls brinker er på nuværende tidspunkt høje og uhensigtsmæssige i forhold til bl.a. 
padders krav til levesteder. Derfor vil brinkerne blive udjævnet, således at der opstår en flad søbred med en 
jævn overgang til heden. Dette vil forbedre leveforholdene for padder, insekter og planter, der lever langs 
søbredden, og derved biodiversiteten i området. 
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Etableringen og restaureringen af vandhullerne vil foregå med enten gravko eller en bulldozer. I forbindelse 
med til- og frakørsel af maskinel og materialer vil der blive taget hensyn til, at der ikke sker væsentlige 
strukturskader på klit- og klithedenaturen. 

Området i og omkring Hvidbjerg Klitplantage rummer kendte forekomster af følgende bilag IV-arter:

Spidssnudet frø, damflagermus, troldflagermus, vandflagermus, dværgflagermus, sydflagermus, skimmel-
flagermus, brun flagermus, odder, markfirben og birkemus. Derudover findes en række sjældne plantearter 
som bjerg dunbregne, almindelig ulvefod, linnæa, gulgrøn brasenføde og pilledrager. I øvrigt er der rødliste-
de fuglearter som tinksmed og trane.

Det vurderes, at grøftelukninger, paddeskrab og restaurering af vandhullet ikke vil have nogen negativ ef-
fekt på bilag IV-arter og sjældne planteforekomster samt rødlistearterne.

Thisted Kommune har i mail af 14. december 2018 oplyst, at kommunen ikke har indvendinger mod det 
ansøgte. Kommunen har derudover oplyst, at man har modtaget ansøgning om dispensation fra naturbe-
skyttelseslovens § 3, samt ansøgning om tilladelse i henhold til vandløbsloven og planloven. Kommunen vil 
fastsætte vilkår om, at en fiberdug skal udskiftes med en bionedbrydelig dug. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Lyngby og Flade Sø 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. 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 det foreliggende grundlag meddele dispensation til det ansøgte, idet næv-
net må antage, at projektet er af naturforbedrende karakter. Det forudsættes, at arbejdet vil blive 
udført uden for fuglenes yngletid og når der er tørrest i området.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 
hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
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 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 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 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



4

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Esben Oddershede,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Thisted Kommune, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Ib Nord Nielsen,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Jan S. Kristensen,
9. Friluftsrådet, centralt,
10. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
11. Naturstyrelsen Thy,
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Den 4. august 2019

Naturstyrelsen Thy  

FN-NJN-84-2018: Statsligt vådområdeprojekt ved Flade sø, Roddenbjerg sø og Ørum sø.

Fredningsnævnet har den 17. december 2018 fra Naturstyrelsen Thy modtaget ansøgning om fortsat 
tilladelse til at gennemføre ”Statsligt vådområdeprojekt ved Flade sø”, til genskabelse af sammen-
hængen mellem Flade sø, Roddenbjerg sø og Ørum sø. 

Fredningsnævnet har efter afholdt møde på Naturstyrelsens ejendom uden besigtigelse besluttet at 
meddele ny dispensation. Begrundelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørel-
se.

Sagens baggrund

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 26. april 1976 om fredning af hede- og 
klitarealer mellem Lyngby og Flade sø, der er en tilstandsfredning. Fredningen har til formål at sik-
re et landskabeligt og videnskabeligt værdifuldt klitområde, herunder ved forbud mod opdyrkning 
af udyrkede arealer samt at sikre offentlighedens adgang til fods ad eksisterende veje og stier og for 
kørende i begrænset omfang. Der må ikke foretages afgravning, opfyldning eller planering samt 
foretages dræning, bortpumpning af vand, regulering af vand, søbredder elelr vandløb, gravning af 
nye grøfter elelr uddybning af eksisterende.

På arealer, der tilhører Miljøministeriet, Skovstyrelsen, kan der uden fredningsnævnets samtykke 
udføres normale forstlige arbejder, samt anlægges stier og mindre parkeringspladser.

Fredningsnævnet har tidligere behandlet sagen under FS 7/2014, hvor der den 21. december 2015 
blev meddelt dispensation til det ansøgte.

Det er under den tidligere sag anført, at formålet med projektet er en nedbringelse af den mængde 
kvælstof, der tilføres Limfjorden via å-systemet. Indsatsen skal være med til at opfylde EU’s van-
drammedirektiv og de statslige vandplaner. Projektet vil også indebære en forbedring af vandkvali-
teten i Flade Sø.

Det er endvidere anført:

”…

der skal foretages et gennembrud af diget ind til Flade sø fra Roddenbjerg sø, således at Kastet Å 
over en 20 meter lang strækning reduceres til en 2 meter bred strømrende. Dette vil medføre, at ho-
vedparten af vandet fra Hvidbjerg Å-systemet ledes gennem Flade sø, inden vandet via et nyt udløb 
i det sydøstlige hjørne af Flade sø gennem diget igen kommer ud i Kastet Å og videre til Limfjor-
den. Vandstanden i Flade sø er i dag unaturligt højt som følge af det smalle udløbsrør til Kastet Å, 
men ved det nye afløb vil vandstanden sænkes til dets naturlige leje. Der vil herved skabes den op-
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rindelige sammenhæng mellem Flade sø og Ørum sø, således som tilstanden var før 1958, hvor di-
get blev etableret. I dag er der kun et enkelt mindre tilløb til Flade sø og et mindre fraløb. Man reg-
ner med, at der med projektet vil kunne ledes ca. 95 % af vandet fra de to andre søer ind i Flade sø.

Herudover indebærer projektet, at de to digegennembrud vil blive forsynet med fem meter brede og 
to meter høje betontunnelrør. Tunnelrørerne vil blive forsynet med vandklapper. Klapperne skal 
også fungere som stormflodssikring, således at disse lukkes i tilfælde af gennembrud fra Vesterha-
vet til Flade Sø. Der etableres et  stenrev vest for indløbet til Flade Sø og foretages gravning af ka-
naler til ind- og udløb.

Herudover etableres i Flade Sø en fordelings-ø, hvor øen etableres af materiale fra den nuværende 
bund i Flade Sø, hvilket vil skabe en mere varieret bund i Flade Sø. Øen bliver udformet med natur-
lige former, som vil indstille sig i ligevægt med bølgepåvirkningen. Åen vil også blive erisionssik-
ret med stenrev.

Endvidere vil der blive etableret en forlandsforstærkning over en strækning på 800 m med en ban-
ket på 10 m samt etablering af et plateau ved en terrænhævning ved udløbet fra søen til kote plus 
1,5 m, som i fremtiden vil kunne benyttes til bålplads. Hertil skal etableres et lille vejstykke på 130 
m.

Endelig vil der ved både ind- og udløb blive etableret kanoslæbesteder, som er nærmere beskrevet i 
dokumentet fra ansøgningen ”Overgang til kanoer”.

Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at der kan opnås en aftale med de lodsejere, 
der er berørt af projektet. Projektets gennemførelse medfører også, at de umatrikulerede arealer skal 
matrikuleres

…

Arealerne er beliggende i Natura 2000-område. Naturstyrelsen Thy har med bistand fra Rambøll og 
Naturstyrelsen Himmerland vurderet, at de botaniske interesser ikke i væsentlig grad vil blive påvir-
ket, da de mest værdifulde arealer ligger uden for projektområdet. Projektet vil heller ikke i væsent-
lig grad påvirke de Natura 2000-arealer, der er beliggende op til projektområdet. Tværtimod forven-
tes den forbedrede vandkvalitet i Flade sø at gavne sangsvane og sædgås, der er en del af udpeg-
ningsgrundlaget for Natura2000-området Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø. Herudover er det vur-
deret, at projektet ikke vil medføre væsentlig påvirkning af bilag II og bilag IV-arter.

…” 

Thisted Kommune har i en mail af 9. juli 2019 på baggrund af de tidligere indsendte dokumenter, 
herunder Forundersøgelse for Vådområde Flade Sø, (15. april 2013), Naturstyrelsens Besigtigelses-
notat 19. juni 2013, Notat udarbejdet af DTU Aqua vedrørende vådområdeprojektet, møde med 
birkemus ekspert Julia Dahl Møller samt Miljøstyrelsens afgørelse af 15. oktober 2018 m.v. vurde-
ret, at projektet ikke i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter påvirker Natura 2000-områ-
derne væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en egentlig konsekvensvurdering. Thisted 
Kommune er desuden enig i Miljøstyrelsens vurdering om, at projektet ikke vil forringe den økolo-
giske funktionalitet af de potentielle levesteder for bilag IV-arterne. 

Projektet blev ikke gennemført indenfor den 3 års frist, som er nævnt i naturbeskyttelseslovens § 
66, stk. 2, og en fornyet ansøgning har derfor været nødvendig.
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I fredningsnævnets afgørelse af 21. december 2015 er det endvidere nævnt:

”…

Herudover lægger fredningsnævnet til grund, at projektet vil indebære en forbedring af naturværdi-
erme, idet formålet med projektet er at nedbringe den mængde kvælstof, der via åsystemet tilføres 
Limfjorden og at genskabe den naturlige naturtilstand. Det forventes også, at projektet vil forbedre 
vandkvaliteten i Flade Sø og ynglemulighederne for forskellige fugle, hvor fordelingsøen kan fun-
gere som en fugleholm. 

Fredningsnævnet kan derfor meddele dispensation til projektet med hensyn til de tekniske indgreb, 
som fremgår af en oversigt benævnt ”Oversigt tekniske anlæg V01, Naturstyrelsen Thy”, idet det 
bemærkes, at projektet navnlig indebærer opfyldning af Kastet Å, etablering af et indløb og et udløb 
gennem diget ved Flade Sø, og etablering af en fordelingsø i Flade Sø. 

…”

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde uden besigtigelse den 10. juli 2019. I mødet delt-
og fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem Tage 
Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Esben Oddershede. For Naturstyrelsen Thy mødte 
skovrider Ditte Svendsen, Henrik Schjøtz Kristensen, Per Kynde og naturmedarbejder Nana Søn-
dergaard Pedersen. For Thisted Kommune mødte Dorthea Albrechtsen og Morten Yde. For Dan-
marks Naturfredningsforening mødte Ib Nord Nielsen. For Dansk Ornitologisk Forening mødte 
Poul Hald Mortensen. For Dansk Botanisk Forening mødte Flemming Thorning-Lund og for Fril-
uftsrådet Nordvest mødte Hans Chresten Mikkelsen. Som lodsejere mødte Flade og Ørum Søer I/S 
ved Lars Steffensen, Jens Aage Ifversen og Jens Peter Bjerregaard. 

Ditte Svendsen oplyste, at 22 ud af 24 lodsejere har givet samtykke til projektet. En lodsejer ønsker 
ikke at medvirke til projektet, og en anden lodsejer har man ikke kunnet komme i kontakt med.

De mødte repræsentanter for Naturstyrelsen Thy gennemgik i hovedtræk projektet. Det blev i den 
forbindelse oplyst, at det nu ansøgte projektet i et og alt svarer til det projekt, som fredningsnævnet 
tidligere har godkendt. 

Lars Steffensen oplyste, at lodsejerne selv kan bestemme, i hvilket omfang, der kan ske færdsel på 
søen. Han fik på forespørgsel oplyst, at Thisted Kommune forestår vedligeholdelsen af de omhand-
lede vandklapper.

Jens Aage Ifversen bemærkede, at det er vigtigt for ham at få sikkerhed for grundvandstanden, idet 
hans forsikringsselskab ikke vil afhjælpe skader på hans ejendom ved en eventuel vandstandsforhø-
jelse. Henrik Schøtz Kristensen oplyste, at en eventuel forhøjelse af vandstanden må henføres til 
fjorden og ikke til projektet.

Thisted Kommune oplyste, at projektet kræver tilladelse efter vandløbsloven, naturbeskyttelseslo-
vens § 16 (sø- og åbeskyttelseslinje) og okkerloven. Der vil ske en løbende monitorering af søens 
saltholdighed.

Danmarks Naturfredningsforening havde ingen bemærkninger til det ansøgte. 

Dansk Ornitologisk Forening udtrykte betænkelighed ved den manglende VVW-redegørelse.
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Dansk Botanisk Forening havde ingen bemærkninger imod projektet og tilføjede, at det er godt, at 
saltholdigheden i Flade Sø falder som følge af projektet.

Friluftsrådet kunne støtte projektet.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af hede- og klitarealer mellem Lyngby og Flade sø betyder, at projektet kræver 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 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 på vilkår, at der af de berørte lodsejere meddeles samtykke.

Fredningsnævnet kan som tidligere med hensyn til de tekniske indgreb henvise til en fremlagt over-
sigt benævnt ”Oversigt tekniske anlæg V01, Naturstyrelsen Thy”.

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.
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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 afgørel-
sesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bort-
falder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Esben Oddershede,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Thisted Kommune,
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5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening ved Ib Nord Nielsen,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Poul Hald Mortensen,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
12. Nationalpark Thy,
13. Naturstyrelsen Thy
14. følgende lodsejere:

- Christian Oksen Tønnesen,
- Brit Hviid Jensen Pedersen,
- Kystdirektoratet,
- Niels Søren U. Basse,
- Flade og Ørum søer,
- Mads Kristian Galstgaard,
- Jens Aagen Ifversen,
- Victoria Katrine Thuesen,
- Anne Marie Lankjer,
- Lisbeth Astrid Svendsen,
- Jesper Lauridsen,
- Christine Steen Steensen Kjeldsen,
- Bente Birgitte Hansen,
- Jytte Therkildsen,
- Jens Peter Bjerregaard,
- Gert Christensen,
- Allan Iversen,
- Anker I. Nielsen,
- Else Fonfara,
- Knud Daniel Larsen,
- Kim Daniel Larsen. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Den 4. august 2019

Naturstyrelsen Thy 

FN-NJN-20-2019: Lukning af en grøft ved Messingtoft Sande.

Fredningsnævnet har den 14. marts 2019 fra Naturstyrelsen Thy modtaget ansøgning om tilladelse 
til at foretage lukning af en 2,9 km. lang grøft på ejendommen, matr.nr. 32b, og matr. nr. 1b, Hvidb-
jerg Klit, Hvidbjerg, der ejes af Naturstyrelsen Thy og ejendommen, matr.nr. 3a Hvidbjerg Klit, 
Hvidbjerg, der ejes af Menighedsrådet ved Hvidbjerg Vesten Å, Ørum og Lodbjerg kirker, kaldet 
Klitsognene, der har meddelt fuldmagt til Nationalpark Thy.

Fredningsnævnet har uden besigtigelse afholdt møde i sagen på Naturstyrelsen Thys ejendom og 
har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om 
fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

De berørte arealer er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 26. april 1976 om fredning af 
hede- og klitarealer mellem Lyngby og Flade sø, der er en tilstandsfredning, der har til formål at 
sikre et landskabeligt og videnskabeligt værdifuldt klitområde. Fredningen er ikke til hinder for, at 
eksisterende grøfter oprenses og vedligeholdes, ligesom eksisterende drænledninger må vedligehol-
des i nødvendigt omfang. Det skal være tilladt ejerne af arealer, der på fredningstidspunktet var 
under dyrkning, at foretage afvanding af arealerne, også ved gravning af nye grøfter.

Det fremgår bl.a af ansøgningen, at formålet med grøftelukningen er at genskabe naturlig hydrologi 
gennem grøftesløjfning på arealet. Der er af Nationalpark Thy udarbejdet en hydrologisk forunder-
søgelse af naturgenopretningsprojekt ”Undersøgelse af de hydrologiske konsekvenser ved lukning 
af grøft ved Messingtoft Sande” 

Lukningerne sker ved at fylde det tidligere opgravede materiale, der typisk er placeret langs grøfte-
kanterne, tilbage i grøften. Grøftelukningerne vil blive udført uden for fuglenes yngletid, og når der 
er tørrest i området, så terrænet skades mindst muligt. I forbindelse med til- og frakørsel af maskinel 
vil der blive taget hensyn til, at der ikke sker væsentlige strukturskader på naturtyper i området. Det 
påvirkede areal vil som følge af bl.a. grøftelukning blive vådere end i dag. I det påvirkede areal vil 
vandet året rundt strømme langsomt ud i området og fordampe, og som følge af dette vil der gen-
dannes flere temporære vandhuller til gavn for biodiversiteten.

Området ved Hvidbjerg Klitplantage er kendt for forekomster af bilag IV-arter: spidssnudet frø, 
damflagermus, troldflagermus, vandflagermus, dværgflagermus, sydflagermud, skimmelflagermus, 
brun flagermus, odder, markfirben og birkemus. Derudover findes der en række sjældne plantearter 
som bjerg dunbregne, alm. ulvefod, fin bunke, linnæa, gulgrøn brasenføde, liden soldug, mange-
stænglet sumpstrå og piulledrager, ligesom der findes fuglearter som tinksmed og trane. 
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Naturstyrelsen Thy har vurderet, at grøftelukningerne ikke vil have en negativ effekt på bilag IV-ar-
terne, sjældne planter og rødlistearter. 

Miljøstyrelsen har i mail af 29. april 2019 udtalt, at man ikke har yderligere bemærkninger til det 
ansøgte.

Thisted Kommune har i mail af 5. juli 2019 konkluderet, at det ansøgte projekt ikke vil have en væ-
sentlig effekt på leve- eller ynglesteder for nogen af de listede bilag IV-arter, samt at den økologi-
ske funktionalitet for arterne bevares på minimum samme niveau. Thisted kommune har ligeledes 
vurderet, at projekterne ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil forårsage 
en væsentlig påvirkning på naturtyperne eller arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områ-
de nr. 43. Der er derfor ikke behov for en nærmere konsekvensvurdering.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde uden besigtigelse den 10. juli 2019. I mødet delt-
og fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem Tage 
Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Esben Oddershede. For Naturstyrelsen Thy mødte 
skovrider Ditte Svendsen og naturmedarbejder Nana Søndergaard Pedersen. For Thisted Kommune 
mødte Morten Yde og Dortea Albrechtsen. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ib Nord 
Nielsen. For Dansk Ornitologisk Forening mødte Poul Hald Mortensen. For Friluftsrådet mødte 
Hans Chresten Mikkelsen.  Til stede var endvidere Jens Peter Bjerregaard.

Nationalpark Thy har været indkaldt, men har ikke kunnet give møde.

De fremmødte repræsentanter for myndigheder og interesseorganisationer kunne anbefale en gen-
nemførelse af det ansøgte projekt.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer mellem Lyngby og Flade sø betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dis-
pensation 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 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. Fredningsnævnet er enig med ansøgeren i, at en gennemførelse af projektet må 
antages at være til gavn for biodiversiteten.  

Klagevejledning
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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 
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.
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Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bort-
falder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Esben Oddershede,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Naturstyrelsen, Thy,
5. Thisted Kommune,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening ved Ib Nord Nielsen,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening v/ Poul Hald Mortensen,
10. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
11. Friluftsrådet centralt,
12. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
13. Nationalpark Thy,
14. Jens Peter Bjerregaard.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Thisted Kommune

Den 4. august 2019

FN-NJN-24-2019: Fornyelse og renovering af friluftsområde ved Lodbjerg Fyr.

Fredningsnævnet har den 28. marts 2019 fra Thisted Kommune på vegne Naturstyrelsen Thy mod-
taget ansøgning om tilladelse til at renovere og forny friluftsområdet ved Lodbjerg Fyr på matr.nr. 
6d Lodbjerg Klitter, Lodbjerg, beliggende ved Lodbjerg Fyr. Arealerne ejes af Naturstyrelsen Thy.

Fredningsnævnet har uden besigtigelse besluttet at meddele dispensation til det ansøgte. Begrundel-
sen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 26. april 1976 om fredning af hede- og 
klitarealer mellem Lyngby og Flade sø, der er en tilstandsfredning med bestemmelse om, at der ikke 
må opføres nogen form for bebyggelse, hverken midlertidigt eller vedvarende, ligesom der ikke må 
opstilles boder, skure, master m.v., der kan virke skæmmende eller forringe områdets betydning for 
almenheden, der skal have adgang til fods ad eksisterende veje og stier i hele området og til kørende 
færdsel til Lodbjerg Fyr.  

Nedenstående foto viser den ansøgte placering af 2 mindre shelters, ét større shelter og 2 bålpladser.

Naturstyrelsens designprogram og materialevalg vedrørende shelters vil blive fulgt.

Det nuværende mindre shelter vil blive nedrevet, mens et muldtoilet og et brændeskur bevares. 

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Naturstyrelsen Thy og Nationalpark Thy, og formålet er 
at understøtte og udvikle de rekreative muligheder for besøgende i Lodbjerg plantage og området 
omkring Lodbjerg Fyr, som en ”trædesten” i Nationalpark Thy.   
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Miljøstyrelsen har i mail af 29. april 2019 oplyst, at det ansøgte er beliggende i Natura 2000-område 
43 og fuglebskyttelsesområde nr. 119 samt habitatområde 184. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at 
det ansøgte ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af Natura 2000-områdets udpegnings-
grundlag eller beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle-eller rasteområder for de dyrear-
ter, der fremgår af habitatsdirektivetys bilag IV. 

På samme måde har Thisted Kommune i mail af 9. juli 2019 konkluderet, at det ansøgte ikke vil 
påvirke Natura 2000-området væsentligt, og at de bilag IV-arter, der eventuelt kan have ophold på 
stedet, ikke vil blive påvirket. Samtidig vurderes det, at den økologiske funktionalitet bevares på 
minimum samme niveau.

Fredningsnævnets behandling af sagen.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde uden besigtigelse den 10. juli 2019. I mødet delt-
og fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem Tage 
Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Esben Oddershede. For Thisted Kommune mødte 
Dorthea Albrechtsen og Morten Yde. For Naturstyrelsen Thy mødte skovrider Ditte Svendsen, Per 
Kynde og Morten Brown Stummann. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ib Nord Niel-
sen. For Dansk Ornitologisk Forening mødte Poul Hald Mortensen. For Friluftsrådet, kreds Nord-
vest mødte Hans Chresten Mikkelsen.

Ditte Svendsen oplyste suplerende, at projektet er en del af ”Projekt Trædesten”, der bl.a. skal un-
derstøtte skoleklassers oplevelse af naturen og således, at benyttelsen kan bookes for så vidt angår 
det store shelter. Det anvendte areal svarer størrelsesmæssigt til det, der anvendes i dag.

Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet havde ingen be-
mærkninger til det ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af hede- og klitarealer mellem Lyngby og Flade sø betyder, at projektet kræver 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 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 opførelse af 3 shelters og 2 bålpladser, i det hele som ansøgt.

Klagevejledning
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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 
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.
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Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bort-
falder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Esben Oddershede,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Thisted Kommune,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening ved Ib Nord Nielsen,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Poul Hald Mortensen,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
12. Nationalpark Thy,
13. Naturstyrelsen, Thy, att. Morten Brown Stummann,
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Den 1. oktober 2019

Thisted Kommune.

FN-NJN-44-2019: Lovliggørelse af jordvarmeanlæg på Lodbjergvej 33, Vestervig.

Fredningsnævnet har den 16. august 2019 fra Thisted Kommune modtaget ansøgning om lovliggø-
relse af et jordvarmeanlæg på matr.nr. 6d Lodbjerg Klitter, Lodbjerg, beliggende Lodbjergvej 33, 
7770 Vestervig. Ansøgningen er indsendt på vegne Nationalpark Thy.

Sagen er behandlet som en formandsafgørelse i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, 
stk.5.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 26. april 1976 om fredning af area-
ler ved Lyngby-Flade Sø, der har til formål at bevare arealerne i deres naturlige tilstand. Fredningen
har derfor bestemmelse om, at der ikke må foretages afgravning, opfyldning eller planering.

Ved en afgørelse af 5. juni 2018 (FN-NJN-2018) gav fredningsnævnet dispensation til etablering af 
et jordvarmeanlæg med en samlet mængde varmeslanger på 900 m i et 4-strenget system nedgravet 
i en dybde på 1 m.

Den nu modtagne ansøgning vedrører et anlæg, hvor varmeslanger går ned langs bygningerne. En 
prøveudgravning viste, at jordforholdene var mindre egnede til jordvarme end først antaget. Det 
øverste jordlag er udpræget bestående af sand fra tidligere tiders sandflugt, hvorfor det har været 
nødvendigt at anlægge ledninger ned langs bygningerne. 

Det ansøgte anlæg er angivet på følgende måde:

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Thisted Kommune har vurderet, at der ikke vil kunne ske påvirkning af  Natura 2000 interesser med 
baggrund i de øgede dimensioner, da udvidelsen ligger omkring servicebygningerne, hvor der tidli-
gere har været græsplæne.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Lyngby-Flade Sø betyder, at projektet kræver fredningsnævnets
dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan
meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det
ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig
forstyrrelse af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50,
stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det
naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de
plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
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Fredningsnævnet har under hensyntagen til oplysningerne i ansøgningen vurderet, at det ansøgte
ikke er i strid med fredningens formål og kan derfor dispensere til det ansøgte, således at det allere-
de etablerede anlæg lovliggøres. 

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 
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 

http://www.naevneneshus/
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tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørel-
sesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bort-
falder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre.

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Esben Oddershede,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Thisted Kommune, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Ib Nord Nielsen,
7. Dansk ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Poul Hald Mortensen,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
12. Nationalpark Thy,
13. Esben Colding Broe. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,

Badehusvej 17, 9000 Aalborg,

telefon 9968 8461

mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Thisted Kommune

       Den 28. april  2020

FN-NJN-55-2019: Rydning af uønskede og invasive arter i Lyngby-Flade Sø fredningen.

Fredningsnævnet har den 10. oktober 2019 fra Thisted Kommune på vegne Nationalpark Thy modtaget 
ansøgning om tilladelse til at rydde uønskede og invasive arter på matr.nr. 1bn Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg, 
beliggende Astavej 5, 7755 Bedsted Thy. Arealerne ejes af Ulrik Andreas Federspiel, Martin Ulrik Federspiel 
og Jacob Ditlev Federspiel.

Fredningsnævnet har i lyset af Covid-19 situationen valgt at behandle sagen på skriftligt grundlag. 

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 26. april 1976 om fredning af hede- og 
klitarealer mellem Lyngby og Flade sø i Sydthy Kommune. Fredningen er en tilstandsfredning, bl.a. med en 
bestemmelse om, at der ikke må foretages afgravning, opfyldning eller planering.  

Nationalpark Thy har i en mail af 18. juni 2019 oplyst, at hele projektet omfatter 4 forskellige ejendomme 
med et samlet areal på 102 ha. Alene ejendommen, beliggende Astavej 5, er omfattet af fredningen. Ejerne 
af ejendommen har meddelt samtykke til, at der indhentes de nødvendige dispensationer til gennemførelse 
af projektet.

Nationalpark Thy har endvidere nævnt, at projektet er led i Nationalparkplanen 2016-2022. Indsatsområde 
2: Forøge sammenhængen i klithedenaturen, samt målsætningen: Bekæmpelse af invasive arter, hvis 
muligheden opstår.  

Projektet går ud på at rydde arealerne for uønskede arter som contortafyr, bjergfyr, sitkagran, rynket rose 
og gyvel.

Thisted Kommune har i en mail af 9. oktober 2019 oplyst, at bekæmpelse af den invasive art rynket rose vil 
ske ved opgravning af hele planter. Under LIFE-projektet Redcoha blev der forsøgt med forskellige metoder 
til bekæmpelse af rynket rose. En af metoderne er opgravning med risteskovl eller sold, hvorefter 
plantematerialet graves ned i sandet samme sted, som det blev gravet op. Plantedelene skal ifølge 
anbefalinger som minimum tildækkes med 1,5 m jord/sand for at undgå overlevelse. Plejen vil i de følgende 
år bestå i at oprykke de mindre nye skud. Forsøg har vist, at opgravning og nedgravning er mere effektiv og 
med bedre resultat end knusning og rodfræsning. Den anbefalede metode kan være lidt voldsom for 
klitstrukturen, men skaber også dynamik og de arter, der naturligt findes i klitheden, er tilpasset 
voldsomme ændringer, hvad angår sandflugt, vind og vejr.

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Nedenstående foto viser Astavej 5 med angivelse af rydningsområder. 

 

Thisted Kommune har oplyst, at det pågældende areal er beliggende i Natura 2000.område N43. 
Kommunen har vurderet, at rydningen er i overensstemmelse med handlingsplanen for Natura 2000-
området, og at rydningen ikke vil medføre risiko for negativ påvirkning på naturtyper og arter på 
udpegningsgrundlaget for området. Bilag IV arter, der har deres udbredelse i projektområdet, er stor 
vandsalamander, ulv, markfirben, birkemus, strandtudse, spidssnudet frø og flere arter af flagermus. 
Projektet vurderes ikke at indebære risiko for negativ påvirkning af disse arter og deres levesteder.

Thisted Kommune er indstillet på at dispensere fra naturbeskyttelseslovens § 3.

 Fredningsnævnets behandling af sagen.

I sagens behandling har deltaget formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem Tage 
Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Esben Oddershede.

Danmarks Naturfredningsforening, Thy afdeling, har i en mail af 24.april 2020 udtalt, at projektet kan 
anbefales. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af hede- og klitarealer mellem Lyngby og Flade sø 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 
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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 rydning af de uønskede og invasive arter på arealet beliggende Astavej 5, Bedsted Thy.

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. 
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Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis 
klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 
kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en 
frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, 
før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- 
og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis 
klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,

2. Esben Oddershede,

3. Miljøstyrelsen, København,

4. Thisted Kommune,

5. Danmarks Naturfredningsforening, København,

6. Danmarks Naturfredningsforening ved Ib Nord Nielsen,

7. Dansk Ornitologisk Forening, København,

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Poul Hald Mortensen,

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,

10. Friluftsrådet centralt,

11. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
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12. Nationalpark Thy, att. Line Kragelund,

13. Ulrik Andreas Federspiel,

14. Martin Ulrik Federspiel,

15. Jacob Ditlev Federspiel.



1

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,

Badehusvej 17, 9000 Aalborg,

telefon 9968 8461

mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Thisted Kommune

                                                                                                                                       Den 8. maj  2020

FN-NJN-5-2020: Naturforbedrende projekt i Lyngby-Flade Sø fredningen.

Fredningsnævnet har den 14. januar 2020 fra Thisted Kommune på vegne Nationalpark Thy modtaget 
ansøgning om tilladelse til at udføre et naturforbedrende projekt på ejendommen, matr.nr. 9b og matr.nr.  
10b Lodbjerg Klitter, Lodbjerg, beliggende Flade Sø Vej 4, 7755 Bedsted Thy. Arealerne ejes af Lisbeth Astrid 
Svendsen.

Fredningsnævnet har i lyset af Covid-19 situationen valgt at behandle sagen på skriftligt grundlag. 

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 26. april 1976 om fredning af hede- og 
klitarealer mellem Lyngby og Flade sø i Sydthy Kommune. Fredningen er en tilstandsfredning, hvorefter 
arealerne skal henligge i deres naturlige tilstand. Der må som følge heraf ikke foretages afgravning, 
opfyldning eller planering.  

Nationalpark Thy har i et brev af 8. januar 2020 oplyst, at projektet er et samarbejde mellem lodsejeren, 
Thisted Kommune og Nationalpark Thy. Man vil med projektet tilsigte at øge og pleje arealerne med 
lysåben natur, som ligger ned til Flade Sø og som strækker sig op til de åbne klitheder nord for Flade Sø Vej. 

Projektet indebærer rydning af contortafyr, rydning af glasbladet hæg og jordbehandling. Ansøgningen 
vedrører alene jordbehandling, da rydning af fyr og hæg ikke kræver dispensation.

Nationalpark Thy har endvidere oplyst, at jordbehandlingen går ud på, at der vil blive slået hul i tørvelaget, 
således at sandet kommer frem på overfladen. Der bliver herved skabt åbne sandflader til gavn for padder, 
krybdyr og insekter mv. Det afskrællede jord og sand vil blive anvendt til en terrænmodulering, således at 
arealerne ikke længere fremstår som en flad mark, men som et kuperet område med lavninger og 
forhøjninger. 

Nationalpark Thy har også nævnt, at projektet er beliggende lige op ad Natura 2000-område nr. 43 
”Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg” (H184 of F119). De omhandlede arealer indeholder derfor ikke 
kortlagt habitatnatur. Området indeholder dog mange af de listede naturtyper, her i blandt grå/grøn klit, 
klitlavning og klithede. Projektets formål er at pleje disse naturtyper, og det er vurderingen, at projektet vil 
have en positiv påvirkning. Det er håbet, at de nyetablerede lavninger vil kunne blive anvendt som 
ynglelokalitet for strandtudsen, og projektet forventes også at have en positiv påvirkning på markfirben.
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Det er foreslået, at området omklassificeres, så det også bliver fuglebeskyttelsesområde (F119) på 
baggrund af en stor bestand af tinksmed og trane. 

Thisted Kommune har oplyst, at kommunen er indstillet på at meddele dispensation i relation til sø- og 
åbeskyttelseslinjen.

Nationalpark Thy har vedlagt ansøgningen nedenfor viste projektoversigt:

Fredningsnævnets behandling af sagen.

I sagens behandling har deltaget formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem Tage 
Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Esben Oddershede.

Danmarks Naturfredningsforening, Thy afdeling, har i en telefonsamtale den 24. marts 2020 oplyst, at der 
ikke er indvendinger imod projekt. Det bør være et vilkår, at der efter jordbearbejdningen ikke må ske 
tilsåning. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af hede- og klitarealer mellem Lyngby og Flade sø 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. 
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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 jordbearbejdning af arealerne som beskrevet i projektmaterialet. 
Fredningsnævnet har vurderet, at projektet kan have en positiv påvirkning af forskellige naturtyper og 
arter, herunder tinksmed og trane.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

 offentlige myndigheder,

 en berørt nationalparkfond,

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-
niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det 
generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der 
modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 
Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
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Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes 
findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis 
klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 
kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en 
frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, 
før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- 
og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis 
klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,

2. Esben Oddershede,

3. Miljøstyrelsen, København,

4. Thisted Kommune, att. Klavs Bærent Iversen,

5. Danmarks Naturfredningsforening, København,

6. Danmarks Naturfredningsforening ved Ib Nord Nielsen,

7. Dansk Ornitologisk Forening, København,

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Poul Hald Mortensen,
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9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,

10. Friluftsrådet centralt,

11. Friluftsrådet, kreds Nordvest,

12. Nationalpark Thy,

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

Naturstyrelsen Thy.

Den 22 juni 2020

FN-NJN-21-2020: Rørlægning af grøft ved adgangsvej til Lodbjerg Fyr.

Fredningsnævnet har den 23. april 2020 fra Naturstyrelsen Thy modtaget ansøgning om tilladelse til at rør-
lægge en vejgrøft langs vejen mod fyret i en længde af 500 m samt udvide vejbreden med en meter på ma-
tr.nr. 1b Lodbjerg Klitter, Lodbjerg, der ejes af Naturstyrelsen.

Fredningsnævnet har behandlet sagen som formandsafgørelse uden besigtigelse i medfør af forretningsor-
den for fredningsnævn § 10, stk.5, og har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen 
fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 26. april 1976 om fredning af arealer ved Lyng-
by-Flade sø, der er en tilstandsfredning med bestemmelse om, at der som udgangspunkt ikke må ske gen-
nemgribende udbygning af de eksisterende primitive veje eller spor. Dog kan der med fredningsnævnets 
tilladelse foretages istandsættelsesarbejder vedrørende vejen ud til Lodbjerg Fyr.

Naturstyrelsen om projektet oplyst, at det er nødvendiggjort af et stigende antal besøgende til fyret, samt 
at anlæg af vigepladser ikke har afhjulpet trafikale problemer på vejen. Derfor ønskes vejgrøften på sydsi-
den af vejen på en strækning på ca. 500 m rørlagt og vejen udvidet med 1 m på samme strækning. Således 
kan passage af modkørende biler ske, uden at man kører i grøften. Materialet til grøftesløjfningen kan hen-
tes ved udjævning af opgravet materiale fra tidligere grøfteoprensninger og suppleres ved at lægge nogle 
skærver og stabilgrus.

Naturstyrelsen har den 2. juni 2020 supplerende oplyst, at rørlægningen skal foregå i september, idet bir-
kemus sover vintersøvn fra oktober til maj. Anlægsarbejdet forstyrrer derved ikke birkemusens parringsak-
tivitet eller vintersøvn. Naturstyrelsen har valgt en rørlægning af grøften og fravalgt en omlægning for ikke 
at forstyrre det tilstødende § 3 område. Desuden vil rørlægningen også være udenfor øvrige dyrs yngletid, 
så som stor vandsalamander og evt. andre padder i området. 

Arealerne er omfattet af Natura 2000 N43: Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg. Det vurderes samlet, at 
gennemførelse af projektet ikke vil medføre væsentlig forringelse for naturtyper eller arter.

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 16. juni 2020 overordnet tiltrådt projektet, dog under forud-
sætning af, at grøften kun rørlægges, hvis der afvandes arealer, hvor det er absolut nødvendigt.
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Ovenfor ses den strækning, som ansøgningen drejer sig om.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af Flade Sø, Lodbjerg Plantage og Lyngby Hede betyder, at det ansøgte projekt kræver 
fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1, hvorefter fred-
ningsnævnet 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 dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger, herunder om omfanget af og 
formålet med det ansøgte, meddele dispensation til det ansøgte.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 
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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.



4

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Esben Oddershede,
3. Miljøstyrelsen,
4. Naturstyrelsen Thy, att. skovrider Ditte Svendsen,
5. Thisted Kommune, att. Klavs Bærent Iversen,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Thy,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Thy,
10. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
11. Friluftsrådet, centralt,
12. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 3025 5459 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

                                                                                                                             

 

Naturstyrelsen Thy                                                                                                        

 

                                                                                                                                      Den 4. juli 2022 

 

FN-NJN-21-2022: Grøftelukning af dele af Grønslets Rende i Lortpøt, Lodbjerg Klitplantage. 

Fredningsnævnet har den 29. marts 2022 fra Naturstyrelsen Thy modtaget ansøgning om tilladelse til 

at igangsætte et projekt til ændret hydrologi  ved grøftelukning af dele af Grønslets Rende i Lortpøt, 

Lodbjerg Klitplantage, på matr.nr. 1b Lodbjeg Klitter, Lodbjerg. 

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 26. april 1976 om fredning af arealer ved 

Lyngby-Flade sø, der er en tilstandsfredning med bestemmelser om, at der ikke må foretages afgrav-

ning, opfyldning eller planering. 

Naturstyrelsen Thy har om baggrunden for projektet oplyst følgende: 

”…  

Lortpøt har gennem tiden undergået mange forandringer. Området har i nyere tid været dyrket som 

egentlig landbrugsjord med korn, og er de senere år overgået til sommergræsning med kreaturer. Der 

er allerede udført flere tiltag med henblik på at øge naturindholdet, se venligst næste kort. Den aktu-

elle ansøgning gælder lukning af ca. 300 lbm grøft på den nederste strækning af Grønslets Rende, så 

området kommer tættere på naturlig hydrologi. Der vil opstå en temporær sø, ligesom et område på 

2-3 ha vil blive mere vådt. Denne del af naturgenopretningen har ikke kunnet finde sted tidligere, da 

vi har været bundet af gældende forpagtningsaftaler. 
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Materialet til grøftelukning ligger umiddelbart ved siden af grøften fra dengang den blev etableret. 

Der vil således ikke blive foretaget jordarbejde under terræn. Opgaven udføres med gravemaskine 

…”. 

 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 15. juni 2022. I besigtigelsen 

deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre og det kommunalt udpegede medlem 

Esben Oddershede. Det ministerielt udpegede medlem var forhindret i at deltage, men har deltaget i 

votering i sagen. For Naturstyrelsen Thy mødte Henrik Schjødt Kristensen. For Nationalpark Thy 

mødte Jeppe Pilgaard.  

Thisted Kommune har i en mail af 20. juni 2022 om Natura 2000 og Habitatområde oplyst, at pro-

jektet er naturforbedrende og at det vil have en positiv påvirkning af naturtyperne, arterne og fuglene 

på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Projektet forringer ikke yngle- og rasteområder 

for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV, da projektet omfatter etablering af 

naturlig hydrologi, og da projektet ikke har en negativ effekt på områdets økologiske funktionalitet. 

Fredningsnævnets afgørelse 

 

Fredningen af arealer ved Lyngby-Flade sø betyder, at det ansøgte projekt kræver fredningsnævnets 

dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele 

dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

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 
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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. 

Efter oplysningerne om projektets gavnlige effekt på de omhandlede arealer, og da projektet ikke ses 

at være i strid med fredningens formål, kan fredningsnævnet meddele dispensation til det ansøgte. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 

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.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. 

 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
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Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 

forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 

afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Niels Bjerre 

 

Denne afgørelse sendes til: 

 

1. Tage Leegaard, 

2. Esben Oddershede, 

3. Miljøstyrelsen, 

4. Thisted Kommune, 

5. Nationalpark Thy, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

7. Danmarks Naturfredningsforening, Thisted, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

9. Dansk Ornitologisk Forening, Thisted, 

10. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 

11. Friluftsrådet, centralt, 

12. Friluftsrådet, kreds Nordvest, 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 3025 5459 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Den 3. april 2023

FN-NJN-49-2022: Etablering af forplads, gæsteparkering og træskur m.v. ved Lodbjerg Fyr.

Fredningsnævnet har den 10. oktober 2022 fra arkitekt Mogens Dueholm på vegne af Nationalpark
Thy modtaget ansøgning om tilladelse til at etablere en forplads, gæsteparkering og et træskur ved
Lodbjerg Fyrs parkeringsplads på matr.nr. 6d og 1b Lodbjerg Klitter, Lodbjerg, beliggende Lodbjerg-
vej 33, 7770 Vestervig, som ejes af Naturstyrelsen.

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 26. april 1976 om fredning af arealer ved
Lyngby-Flade sø, der er en tilstandsfredning med bestemmelse om, at der ikke må anlægges nye veje,
og gennemgribende udbygning af de eksisterende veje eller spor må ikke finde sted. Foretagelse af
gennemgribende ændringer i forhold til fredningens formål kræver fredningsnævnets tilladelse. Der
må ikke foretages nogen form for bebyggelse hverken midlertidig eller vedvarende, ligesom der ikke
må opstilles boder, skure, master, transformatorstationer, campingvogne, telte eller andre indretnin-
ger, der kan virke skæmmende eller forringe områdets betydning for almenheden.

Det er i ansøgningen om baggrunden for projektet bl.a. anført, at der efter fyrets restaurering årligt
har været registreret 80.000-90.000 besøgende, navnlig i perioden fra april til oktober. Udstillingen
og fyrtårnet er åbne hver dag året rundt fra kl. 07.00-21.00. I sommerhalvåret er en kaffestue åben.
Ligeledes er der hele året rundt adgang til fyrets gårdhave, offentlige toiletter, shelterplads og mad-
pakkehus. Hertil kommer en tjenestebolig til stedets pedel, samt to værelser med fælles køkken og
bad, der kan lånes af forskere, studerende m.v. i forbindelse med forsknings- og studieprojekter.

Besøgende ankommer henholdsvis i biler, busser og som bløde trafikanter.

I forlængelse af disse aktiviteter er der behov for at etablere et depot til opbevaring af materialer m.v.
til kaffestuen.

Projektet er beskrevet med ønsker således at:

”…

 Forenkle trafik-flowet af blandede trafikanter, øge trygheden og sikre tilgængeligheden for
alle,

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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 Skabe ordnede og effektive parkeringsarealer, som sikrer at der parkeres kompakt, så der vil 
være flest mulige p-pladser på mindst mulig plads, 

 Synliggøre og fredeliggøre det historiske og fredede fyranlæg, 
 Skabe en smuk og inviterende forplads på stedets betingelser – et sted, som både tager imod, 

omfavner og leder publikum videre ud i den fredede natur, 
 Integrere inventar på en smuk og afdæmpet måde – skilte/info, cykel-p, samlings- og opholds-

mulighed mm. 

…”. 

 

Det er endvidere oplyst, at projektet har 3 fokuspunkter: 

- Indkørslen til parkeringspladsen ønskes rykket frem (mod nord), så man ser fyret før man ser 
parkeringsplads, når man ankommer ad Lodbjergvej. Det oplyses videre, at den eksisterende 
indkørsel fjernes, og der retableres med den lokale flora og nye egetræer. Til gengæld udvides 
parkeringspladsen mod øst, så man kan rumme flere parkeringspladser inkl. de parkerings-
pladser, der nedlægges til fordel for en næsten trafikfri forplads. Området, der udvides ud i, 
består af en relativ ung egeplantning (15-20 år) og noget selvgroet krat. Parkeringspladsen 
etableres med køre/manøvreareal i leret vejgrus og parkeringsarealet med græs ovenpå gart-
ner-macadam. Der tilpasses nænsomt til eksisterende terræn. For at sikre effektiv udnyttelse 
sættes robiniepæle for hver p-bås – dvs 1 pæl pr. 2,5 meter – højde 110cm. 
 

- Der ønskes etableret en 5 m bred udkørsel på tværs af det grønne areal mellem eksisterende 
parkeringsplads og Lodbjergvej. Ca. 40 meter syd for forpladsen. Vejen udføres i leret vej-
grus med en smal rabat. Der tilpasses nænsomt det eksisterende terræn. 
 

- Der ønskes med en mindre træbygning depotplads til drift af kaffestue og udadvendte aktivi-
teter. Bygningen placeres ved sydenden af forpladsen, dels af praktisk grunde, dels for ikke 
at hindre indsigten til og udsigten fra fyrets anlæg. Grundmålet er ca. 3,75 x 5 m, med en 
facadehøjde på 2,5 m, beklædt med sortmalet bræddebeklædning. Taget er valmet tag i tagpap 
med 30 grader hældning og en kiphøjde på 3,8 m. På sydsiden vil der være en åben niche 
under taget, hvor affaldscontainere stilles og skjules. Der etableres en integreret dør uden vin-
duer i facaden til depotet. Der etableres en p-plads til brug for pedellen vest for bygningen. 
Mod syd og øst for skuret lægges et smalt bånd af betonfliser for at kunne rulle affaldscontai-
nere til tømning. Der tilpasses nænsomt det eksisterende terræn og der etableres stedspecifikt 
beplantning omkring skuret. Depotbygningen er uopvarmet. 

 

Der er til sagen medsendt en række fotos og skitser, hvoraf nogle fremgår som vist nedenfor: 
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Ovenfor projekteret situationsplan. 
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Ovenfor fokusområdet. 

  
Ovenfor depotbygningen. 
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Ovenfor beplantningsplan. 

Sammen med ansøgningen er medfulgt en udtalelse fra Naturstyrelsen Thy vedrørende Natura 2000-
og Habitatområde: 

”… 

Vedr. Lodbjerg Fyr – ansøgning om dispensation for etablering af forplads, gæsteparkering og træ-
skur  

Der er en øget trafik ud mod Lodbjerg fyr efter renoveringen heraf. Dette stiller øget krav til p-plads 
forholdene og NPT ønsker derfor at udvide den eksisterende p-plads, forplads og etablering af et skur. 
Dette indebærer: Indkørsel flyttes mod nord og eksisterende tilkørsel reetableres med træer. Parke-
ringsplads udvides mod øst ud i yngre egeplantning etableret fra omkring år 2000. Skuret etableres 
hvor der i dag er sitkagran.  

Udvidelsen af p-pladsen søges udført fra november frem til og med februar, da birkemus sover vin-
tersøvn fra maj-oktober. Dermed forstyrrer det ikke dens parringsaktivitet eller vintersøvn. Desuden 
vil det også være uden for øvrige dyrs yngletid, som stor vandsalamander og evt. andre padder i 
området. Dog vurderes det ikke at være et oplagt ynglested for hverken padder eller stor vandsala-
mander, der foretrækker rent vands søer på 50 - 2500 m2 i areal 

…”. 

Det oplyses, at området er beliggende i Natura 2000-område N43: Klitheder mellem Stenbjerg og 
Lodbjerg Habitatområde H184: Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg. 

Der oplistes yderligere hvilke arter, der er berørt af projektet og anføres særskilt vedrørende Stor 
Vandsalamander: 

”… 

Det er ikke stor vandsalamanders foretrukne levested, da stor vandsalamander foretrækker rene søer 
på størrelser mellem 50m2 og 2500 m2. derfor vurderes dette område ikke til at være egnet levested 
for stor vandsalamander 

…”. 

Fredningsnævnets behandling af sagen: 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 27. marts 2023. I besigtigelsen 
deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem 
(suppleant) Paul Rode Andersen og det kommunalt udpegede medlem Esben Oddershede. For Thi-
sted Kommune mødte Klavs Iversen. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ib Nord Nielsen. 
For Nationalpark Thy mødte Else Østergaard Andersen og Charlotte Katholm. For Naturstyrelsen 
Thy mødte Morten Stummann. For Skaarup Landskab mødte Mogens Dueholm. 

Repræsentanten for Naturstyrelsen Thy oplyste, at man som ejer af arealerne er enig i det ansøgte 
projekt. 

Det oplystes, at vejbelægningen på parkeringsområdet bliver vejgrus og gartnermacadam. 

Thisted Kommune v/ Klavs Iversen oplyste, at der ikke ses problemer i forhold til udvidelse af par-
keringspladsen mv. 
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Ib Nord Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening, så projektet som et godt projekt og bemærkede, 
at birkemusen sover vintersøvn fra oktober til maj. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Lyngby-Flade sø betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensa-
tion i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispen-
sation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-
søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af 
arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun med-
dele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbre-
delsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er 
nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.  

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.  

Fredningsnævnet kan på baggrund af de fremsendte detaljerede oplysninger meddele dispensation til 
etablering af det ansøgte projekt, som ikke ses at stride mod fredningens formål. 

 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevare-
klagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-
side www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 
for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

http://www.naevneneshus/
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Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.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. Paul Rode Andersen, 
2. Esben Oddershede, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Thisted Kommune, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Thisted, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Thisted, 
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
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10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest, 
12. Nationalpark Thy, 
13. Naturstyrelsen Thy, 
14. Fonden Realdania, 
15. Skaarup Landskab v/ Mogens Dueholm. 
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