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UDSKHIFT

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

Ar 1977, den 18. maj , afsagde overfredningsnævnet
fø 1gende

k e n d e l s e

i sagen nr. 2190/73 om fredning af et ca. 2.600 ha stort areal
me llem liTipperne" og Nymindegab beliegende i SgvC:l.dkor:lIrJuneog
Holmsland kommune i Ringkøbing amt',oB tlJåbjerg ko:nn;une i Ribe
amt.

I. H oved i.nd h oJ det af fred.n i..Q.g;in~;_:!.0e_t...:'2.KE:nd~.J8~_.~.':..(-?2.:.~e ~mQ.~.!.'_
1:-2r

( 2_._

Ved kendelse af 29. december 1912 gennemførte fred-
nin,ssnævneL for Rlbe amts frednin[';skreds frcdnir;g af et ca.

til i~lt 70 jordejere o~ cu. 160 ~yLteejere på lejet areal.

Sagen var beg~rct
Ringkøbing amt i skri~elsc

rejst af fredningsplanudvalget for
af 30. ma1"'ts J 971, hvor'efl.,(~r• I

oe 1<enel i-.-

g~1)relE:~efandt .sted l tiden fl~a den 10. - 15. april s.å.
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Ved sagcrejsningen har fredningsplanudvalget afsrænset
området således: mod nord af fuglereservatet Tipperne, mod øst
af Falen dyb og Falen å, mod syd af Anerbjerge, Nymindegab plan-
tage samt amtsgrænsen mod Ribe amt og mod vest af Vesterhavet of
Nymindegab-Hvide Sande landevej.

Fredningens indhold burde efter fredningsplanudvalgets
opfattelse gå ud på, at arealet bevares i sin nuværende tilstane
samt at en eksisterende, i forhold til bygningslovgivningen lov-
lig hyttebebyggelse fjernes inden for en frist af 5 år, jfr. na-
turfredningslovens § 20, stk. l, sidste pkt .• Som motivering for oven~tående anførte fredningspJan-
udvalget, at det på grundlag af den af naturfredningskommissio-
nen foreta~ne opdeling af det danske landskab, hvorved visse
landskaber med særlig rigdom i videnskabelig henseende er udpe-
get som fremtidice nnturparker, ved et supplerende analysearbej-
de er godtgjort, at landskabet mellem Skallingen i Ribe amt oB

Tipperne i Ringkøbing Clmt udgør et landskab, som i ganske Sil:l°-

lig grad fortjener, at der gøres en indsats for at beskytte lane
skabet og bevare dets værdier såvel af hensyn til de videnska-
belige og undervL:;ningsmæssige interesser som af hensyn til be-
folkningens muligheder for at opleve frie åbne landskaber.

I den nordlige del af området er der gennem offentlige
erhvervelser og fredninger sket en sikring af meget væsentlige
arealer, mon i andre privatejede dele af omr~det er der en bety-
delig konflikt mellem fredningsinteresserne og eD gennem de .sE:nr;
re år stadigt tiltagende ulovlig bebyggelse af jagthytter 08 so~
rnerhuse.

Ligeledes anførte fredningsplanudvalget, at det forud
for sagens rejsning har ført forhandlinger med deltagelse af re-
pra:.scnto.nter'for Eingkøbinc: amtsråd,Ee;vCld k:)[(]mlJnålbestyrelse~)aI:.

lodsejere aE; husejere i området. Under for'handlingerne har Eg-

vad kO!l1!l1U 113 J bestyrel.:Je U.lsluttet sig en fredning af de oDlllandle
de arealer, herunder at såvel den eKsisterende i fOl'hoJd t j l
bygningslov~ivningel1 ulovlige bebyggelse i den centrale del af
olllr'ådetfjer!le.s (ca. 2Llo huse), som at der sker en f'jernc.:;lseaf
de i forho~d til bygnin~3Jov~ivningen lovlige huse (ca. 160 hu-
se).

\-----------
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Herefter anmodede udvalget ved skrivelse af 26. juni
1970 Ringkøbing amtsråd om at foranledige de 240 - i forhold til
landsbygeeloven - ulovligt opførte sommerhuse fjernet, og på sit
møde den ll. august 1970 besluttede amtsrådets tekniske udvalg
at efterkomme udvalgets opfordring.

B. Nærmere om områderne.

l:

Fredningspåstanden omfattede de - senere fredede - ca.
2.600 ha omkring Værnengene, Bjålum klit og Nymindestrømme~, der
henligger son klitter, enge og rørskove, afbrudt af de enkelte
dyrkede områder. Landskabet er dannet ved samspillet mellem ud-
løbet fra Rinbkøbing fjord og Vesterhavet. på Holmsland klit
findes mod vest havklitter, mens arealerne mod øst henligger son
delvis ekstensivt udnyttede landbrugsarealer, afgrænset mod Ny-
mindestrømmen af et smalt rørskovbælte.

•
Nymindestrømmen, der er rester af det nu lukkede udløb

fra Ringkøbing fjord til Vesterhavet, er allerede tidligere fre-
det fra Nymindegab mod syd ved kendelse afsagt af fredningsnæv-
net for Ribe amt den 20. september 1947.

Påstanden i nærværende sag omfattede blandt andet den
resterende del af Nymindestrømmen, der som en bred å med rørbe-
voksede holme slynger sig mellem Holmsland klit og Bjålum klit,
hvis grå klitter omkranser en række hedekær.

Nord og øst for Bjålum klit strækker sig store eng- og
rørskovarealer med større og mindre fladvandede sØer og loer -
kun a f br'udt a f tre markante klitforma t ioner, "S tore 1'-1j øl", "L i 1-

] e 11j ø l" og rr Grø 11b j erg II •• Størstedelen af engarealerne henligger som permanente
græsningsarealer, medens en række lodder syd og nord for klil-
formationerne er taget i anvendelse til agerbrug. Der findes
i området en righoldig ynglebestand af strandengs- og rørskov-
fugle, og forår og efterår raster og fouragerer store flokke af
vade-o oe svømmefugle dels i omrEtdet, de13 på det umiddelbart
nord for liggende reservat "Tipperne".

Ca. 300 ha tilhører det offentlige.
riet administrerer arealer på Holmsland klit

Landbrugsministe-
i og langs rfjedNy-



mindestrømmen. Dele c.f disfJf2arealer er udlagt som videnskabe-
ligt reservat. Vandbygningsvæsenet råder over mindre arealer ve
Nymindestrørnmen, medens forsvarsministeriet ejer arealer med sky
deb ane an læg. på Holms land kli t .

Ca. 1.600 ha er fællesjord, der ejes af et stort antal
parthavere, samlet i interessentskaberne D8gs1etters Værn, Gam-
mel Værn og Hartkorns Værn. De ovenfor under B nævnte perman~n-
te græsningsarealer findes fortrinsvis inden for dette omr~de,
der også rummer de væsentligste rørskovsarealer . Inden fOl' in-
teressentskabcrnes matrikulerede arealer findes ialt ca. 500 ha
vandarealer, væsentligst i det fladvandede "Værn Sande".

De resterende arealer ejes af ca. 80 lodsejere. De fIe
ste af disse arealer er udlodder, idet kun 3 samlede landbrugs-
ejendomme ligger i eller grænser til dette område.

De ovenfor nævnte interessentskaber samt de lodsejere,
hvis jord ligger nord for Bjålum klit, administrerer i fælles-
skab jagten for deres arealer ved salg af dag- og årskort til
jægere.

Endvidere har oprindelig I/S Dagsletters Værn, senere
også 11 andre lodsejere, mod betaling af årlig leje tilladt op-
stilline af jagt- og weekend hytter ved "Store !'1jøl",Lille !'ijØl'l
og "Grønbjerg" . På og omkcing disse klitter findes således i I

dag en hyttebebyggelse, bestående af ca. 400 hytter, hvoraf de
ca. 240 er opført efter landsbyggelovens ikrafttræden i 1961, og
til hvifJ opførelse der ikke har væcet indhentet de fornødne til-
ladelser fra bygningsmyndigheden, medens de ca. 160 hytter er
opført tidligere og ikke efter den dagældende lovgivning har sku
let godkendes af nogen bygningsmyndighed.•
D. Frednings0ffivnets beslutning.

Ved fredningsnmvnets kendeJse af 29. december 1972 er
fredningen i det væsentligste gennemført i det af fredningsPlan-
udv alge t pås Lacd e omfang og ;ned de af ud'la1get fore~ låed e fr'c(;_
ningsbcstemmelser, herunder fjernelse senest 30. marts 1983 ar
hytter, som ikke måtte V2::r'efjernet 5. henhold til anden love,iv--
ning. Ved kendelsen tillngdes offentligheden ret til fi.2rcis~:;l
ad stjer og veje i området i et næl"mere bestemt omfang.
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II. Overfredningsnævnets behand;inr~

A. Anke.
Fredningsnævnets kendelse blev indanket af 60 ejere

af fredede arealer samt af næsten alle hyttejere. Jordejerne
nedlagde påstand om højere erstatning, dog for nogles vedkommend(
principalt med påstand om, at fredningen blev opgivet eller be-
grænset. De ankende hytteejere påstod hytterne bevaret uanset
fredningen.

•
Overfredningsnævnet har den G. og 7. maj 1974 afholdt

be~igtig.2-.:l.::?~~med efterføle;ende forhandlinger med deltagelse af ej

ankende lods- og hytteejere eller deres roepr'æsentanter'sal]t med
repræsentanter for fredningsnævnet for Ribe amt, fredningsplaDud-
valgene for Ringkøbing og Ribe amter, Ringkøbin~ og Ribe amtsråd,
llolmsland, Egvad og Blåbjerc; kommuner, direktor'a.tet for skov- oD
klitvæsenet, forsvarets bygningstjeneste, naturfredningsrådet og
Danmarks Naturfredningsforening.

Det konstateredes under besigtigelsen, at der, bortset
fra den omfattende hyttebebyggelne, som er forlangt fjernet dels
i henhold til fredni{lgsnævnets kendelse og dels i i1E~nholdt:Ll an-
den lovgivning, kun finden meget få bebyggelser rå de fredede arE
aler.

c Efter anmodning beså man dels enkelte hytter og huse,
som ejere havde på egen grund, og dels hytter på lejet grund, saæ
Værn Sande.

Endvidere besigtigedes hos Ib .nr. 77 01ette Kristensen)
den på ejendommen beligcende private landingsbane, som frednings-
nævnet har tilladt l'dvidet med en øst-vestgående landingsb:::lJw.

l. Fredningons omfang.
Overfredninf~~ævnet har besluttet at stadfæste de ved

floednlngsnævnets kendelse fastsatte grænser for flocrlningen. Ef-
ter frcdnj.nGsplanudvalgets anmodnil1f';holdes dog et ca. o, 3 h~t
stort areal af matr.nr. 5 pp_, Lønne Pra:'3Leg31~d,lb.nr'. 80, uden
for fr'edningen.

Frednjnsens areal udgør herefter 2.593,] ha.
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2. Frednincens indhold.
De af fredningsnævnet fastsatte servitutbestemmelser

stadfæstes med mindre ændrin~er.
For det fredede gælder herefter følge r'. ,.l e :

a. Generelle bestemmelser.
§ l. Arealerne skal med nedenfor nævnte undtaGelser bevares i deres

nuværende tilstand.
Der må ikke opføres bygninger, opstilles boder, skure, telte, cal
pingvogne eller andre letflyttelige indretninger af bygnlngsruæs-
8 ie; karakle r', mas ter e Iler andre li8nond e ind retn inger, bo:"tSl't
fra skydetønder . Undtaget fra fol"budet mod opfvir'else af ny be-

byggelse er alene driftsbygninger og skure (læskure, staklader
og Ij8nende), som er erhvel"vsøkonomisk nødvendige for- laildbr-up;,
idet sådanne bygninger kan opføres, når dcl"es udseende og pl~ce-
ring er godkendt af fredningsnævnet, efter at nævnet..har indhen-
tet en udtalelse fra naturfredningsrådet . Krav til sådanne byg-
ninger og skure bør stilles si~tledes, at disse ikke fordYl'es eller
bliver mindre praktiske.

§ 2. Der må ikke foretages Lerrænændringer ved afgravning, påfyldning
og lignende.
Nærværende bestemmelse er ikke til hindcl' for, at den enkelte
lodsejer udnytter eksisterende gl"usforekomster på den af h&m eje-
de jol"d til eget brug og i samme omfang som hidtil mod pliGt til~
at retablere forholdene i marken efter udnyttelsen. Undtaget fra
fol"budet mod terrænændringer er iøvl"igt alene arbejder l forbi~-
delse med sandflugtRdæmpning, vedligeholdelsesarbejder p~ klitter
og dæmninger samt oprensning Qf bestående kanaler og grøfter, 80rr.

er nødvendig for den nuværende landbrugsmæ3~lge udnyttelse af are
aJerne.
Efter- tilladeLw fra fr<::'dningsnævnet kan der for-etages anlæg af
kanaler, veje og søer, som stål" i forbindelse med landbrugsm~s-
sige eller jagtrnæssige fOl'm.:3.1,samt anlE3g af djgel~ på samme m:ide
som hidtil til forøgelse af den naturJige tilvækst af landLlrugs-
arealerne.
Der md ikke etableres nogen form for dambrug i området.
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tt § 3. Der må ikke etableres bilophugningspladser og lossepladser el-
ler hemkastes affald.

§ 4. Der må ikke beplantes eller tilsås med træer og buske, bort-
set fra tilvejebringelse af beplantning omkring eksisterende
beboelses- og landbrugsbygninger, som forbliver eller etable-
res i området. Fredningsnævnet kan dog tillade beplantnj.ng i-
øvrigt, når særlige grunde såsom behov for læplantning taler
derfor.

.'
§ 5. Arealer, som ved frednjngssagens rejsning den 15. april 1971

henlå sem vedvarende græs, overdre v, sump e Iler rørskov, me} ik-
ke opdyrkes. DOB må græsarealer pløjes til nødvendige rens-
ningsafgrøder i indtil 3 år ad gangen.

§ 6 a. Der må ikke uden fredningsnævnets samtykke anvendes kemiske be-
kæmpelsesmidler på areaJer, der henligger som græs, overdrev,
sump eller rørskov. Fredningsnævnet kan kun give et sådant san
tykke efter indhentet udtalelse fra naturfredningsrådei...

ee

b. Rørskovsarealerne må afskæres. Afhøstning og bortkørsel af rØr
og redskaber i selve rørskovsarealerne skal ske i perioden mell
den l. september og 15. marts. Fredningsnævnet kan under sær-
lige forhold tillade, at denne periode udstrækkes. En sådan
tilladelse kan kun gives efter indhentet udtalelse fra natur-
fredningsr'ådet.

c. De på områdern.e "Store Mjøl", "Lille Mjøl" og "Grønbjerg" eksi·-
sterende jagthytter og sommerhuse, der ikke måtte være krævet
fjernet i henhold til anden lovbestemmelse, skal fjernes, når
de, der var ejere af bebyggelserne den 30. marts 1971, opgiver
brugen af disse, og i alle tilfælde senest den l. januar 1995.
Retten til den fortsatte brug gælder tlllige en ejers efterle-
vende ægtefælle. Jagthytterne og sommerhusene kan s~ledes ik-
ke gøres til genstand for salg.
Der mel ikke foretages nogen udv ideise af hytterne og sommerhu-
sene.
Der tillægges fredningsplanudvalget ret til for egen regning
at fjerne huse og hytter, der ikke længere er i brue;.
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d. Af hensyn til den brug, almenheden lovligt kan gøre af arealer-
ne, kan fredningsnævnet tillade, at fredningsplanudvalgel og/ej
ler kommunalbestyrelsen efter aftale med ejerne og jagtrådet
anlægger stier og parkeringspladser samt opsætter anvisnings-
skilte, eventuelt indeholdende færdselsregler. I forbindelse
hermed tages der stilling til spørgsmål om hegn, sandflugtsbe-
kæmpelse m.v.

.'
e. Arealerne kan af fredningsplanudvalget eller af ejerne med fred

n ings planudvalget s forudgåe nde tillade Ise underg i ves en sær'lig
landskabspleje med det formål at sikre eller udbygge arealernes
videnskabelige og rekreative værdier. Forinden fredningsplan-
udvalget tillader en ejer at foretage sådan landskabspleje el-
ler selv lader foretage denne, skal udvalget indhente naturfrea
ningsrådets udtalelse om den påtænkte foranstaltning.

f. Såfremt den hidtidige driftsform ikke praktiseres af ejerne el-
ler brugerne, og vedkommende areaJ som følge deraf ændrer karak
ter, skal fredningsplanudvalget være berettiget til, efter at
have indhentet naturfredningsrådets udtalelse og efter forud-
gående varsel til ejeren og uden udgift for denne, at lade are-
alerne afgræsse eller på anden måde behandle, saledes at den n'"l
værende landskabelige karakter bevares.

g. Der tillægges almenheden adgang til kørende og gående færdsel
på de på medfølgende kort angivne veje og til gående færdsel
på de på kortet viste stier. I jagtsæsonen (1/8 - 31/12) er
der i tiden fra l time før solnedgang og til l time efter soJ-
opgang ikke adgang til færdsel med motordrevet køretøj på vcjG~
mellem Nordladen og grænsen til fuglereser'vatet "Tipperne".

h. Nærværende kendelse er ikke til hinder for lovlig udøvelse af
sædvanlig jagtkontrol.

§ 7. Påtaleberettiget for Ringkøbing amt er fredningsn~vnet for Ri~G
købing amts fredningskreds.
FEJte leber'ettiget for R ibe amt Cl" fr'ednlne:..mævnet for }l ibe amts
fredningskreds.
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~. Særligt vedrørende enkelte ejendomme.
Lb.nr. 42, miljøministeriet (matr.nr. 156 ao, Søgård Hovedgård
Holmsland klit).
a. Fredningen skal ikke være til hinder for en udvidelse
af den eksisterende parkeringsplads samt etablering af yderligl

re en parkeringsplads og en vej mellem disse parkeringspladser
Tegninger og planer vedrørende de pågældende arbejder skal, fo
inden disse udføres, forelægges fredningsnævnet til godkendelsl

l'

b. Fredningen skal ikke være til hinder for rekonstrukti-
on af en "Esehytte" Pd tomten for den oprindelige hytte på omr,
det ved Vestre havn matr.nr. 156 ~~ på betingelse af, at huset
alene anvendes til opbevaring af fiskeredskaber, at der ikke I'
retages salg af fisk eller andet, samt at huset ikke benyttes
til beboelse.

Lb.nr. 69J--1:lfrec.L.P_ahl...._Martinu~sen(matr.nr. 156 .§...P, Søgård Ho·

vedgård, !lolr:Jslandklit).
Fredningen skal ikke være til hinder for, at ejeren ef·

ter forud indhentet godkendelse fra fredningsnævnet genopfører
en garage på den eksisterende cementsokkel nordøst for det på
grunden værende sommerhus.

ee
Lb.nr.?l, Johanne Brodersen (matr.nr. 156 ad, Søgård Hovedgård.
H o l ms land kli t ) .

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

ved mageskifte med miljøministeriet (tidligere klitvæsenetl er-
hverver en grund i Holmsland klit. Grunden kan bebygges med et
hus efter fredningsnævnets godkendelse.

Såfremt et mageskifte ikke kan gennemføres, skal fred-
ningen ikke være til hinder for, at der med fredningsnævnets
godkendelse på matr.nr. 156 ad, Søgård Hovedgård, Holmsl~nd klJ

tillades opført et nyt stråtækt hus af størrelse svarende til
det nuværende hus, sydvest for dette og i stedet for dette.

Lb.nr. 75, forsvarsmi0._~ste!~ie~ (matr.nr. 156 pIn, Søgård Hoved-
gå r'd, H oIms land kl it) ~g lb~..!2!::_~~-:...L...!!1l}j ~~ministe r j.et (ma~r .nt' •

156 ao, SØeård Hovedgård, Holmsland klit).
Fredningen skal ikke være til hinder for, at der på de

af forsvaret ejede og de af forsvaret hos miljørninisteriet le-
jede militære øvelscsare&ler foretages mindre anlægsarbcjd~r,
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efter at disses udformning og placering er godkendt af fred-
ningsnævnet.

III. Erstatninger.

A. Fredningsnævnet fastsatte - bortset fra enkelte tilfæl-
de, hvor intet tab skønnedes lidt - erstatningerne efter føl-
gende hovedretningslinier:

l) For arealer, der ikke er klit-
fredede, og som ikke er at be-
tragte som et vandareal 900 kr. pr. r1a

2) Klitfredede arealer 200 kr. pr. hJ.•:
3) Egentlige vandal'ealer 150 kr. pr . ha
4 ) pr. hyttelejernål

(lov lige hytter) 1.000 kr.

For anslåede mistede jagtindtægter som følge af jagt-
hytternes fjernelse tilkendtes der 200.000 kr. til fordeling
med 2/3 til Hartkorns Værn, 1/12 til liS Gl. Værn, 1/12 til
liS Dagsletters Værn og 1/6 til Bjålum klits lodsejerforening.

For de med den forøgede færdsel med motorkøretøjer for-
bundne øgede vedligeholdelsesudgifter og for ulemper tilkendtes
I/S Dagsletters Værn og I/S Hartkorns Værn en skønsmæssig er-
statning på henholdsvis 16.000 kr. og 8.000 kr.

e
e

Endelig tilkendte fredninGsnævnet til hver enkelt hyttel
I

ejer en i hvert tilfælde skønsmæssig fastsat erstatning som føl
ge af kendeisens bestemmelse om fjernelse af hytterne senest
30. marts 1983 .•
B. Overfredningsnævnet fremsatte erstatningstilbud efter
fø1gende retningslinier:

1) Arealer bOl'tset fra
klit fredede arealer 500 kr. pr. ha

2 ) Klitfredede arealer 200 kr. pr. ha
3 ) Egentlige vandarealer 150 kr. pr. ha
4) Pr. hyt te lejemå l

(lovlige hytter) 500 kr.

og kunne iøvrigt tiltræde de særligt tilkendte erstatninger i
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hvert enkelt tilfælde, bortset fra erstatningerne til hytteeje-
re på lejet areal.

Efter påstand herom blev der til Bjålum ejerlaug frem-
sat tilbud om 8.000 kr. for forøget vedligeholdelse af vej, hvj
ket blev modtaget.

Overfredningsnævnet fandt vedrørende huse og hytter,
at der med så lange opsigelsesvarsier som indrømmet af overfred
ningsnævnet ikke efter gældende dansk ekspropriationsret kunne
antages at tilkomme hus- og hytteejere på lejet areal noget
krav på erstatning, hvorved blev bemærket, at der ikke for no-
gen af disse sås at foreligge særligt varigt sikrede lejemål.
Overfredningsnævnet ophævede derfor fredningsnævnels bestemmel-
se om erstatning for fjernelse af bebyggelsen.

28 ejere - ca. 1.800 ha - accepterede overfredningsnæv-
nets tilbud. Endvidere accepterede enkelte grupper af ejere
erstatninger for særlige tab, jfr. ovenfor punkt A, bortset fra
tab som følge af, at hyttebebyggelsen er krævet fjernet. Lods-
ejerlauget Bjålum klit, som påstod sig tilkendt erstatning for
tab på grund af en forventet nedgang i jagtlejeindtægterne, kun
ne ikke tiltræde overfredningsnævnets afvisning af kravet.

C. Taksationskommissionen.
I

De løbenumre, for hvis vedkommende erstatninger er fastl
sat ved taksation, er følgende:

l, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21
22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 39, 43, 46, 47, 49, 50, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71,
72, 77, 78, 79, 80 og 81. Endvidere uden lb.nr. lodsejerlau-
get Bjålum klit. Ved en den 22. september 1975 afsagt taksa-
tionskommissionskendelse er erstatningerne vedrørende disse
ejendomme blevet fastsat.

la,
''II''

Kommissionen fandt med hensyn til fastlæggelse af en
takst for arealerstatningerne, at der for arealer, som er un-
dergivet fredning i henhold til lovgivningen om bekæmpelse af
sandfl~gt (klitfredning) , i overensstemmelse med den af kom~is-
sionen sædvanligt fulgte praksis ikke findes at burde yde~ er-
statning, idet ejernes udnyttelsesmuligheder allerede ved de
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nævnte regler er undergivet sådanne begrænsninger, at det ikke
kan antages, at de ved den fredning, som nu gennemføres, lider
noget tab.

Kommissionen fastsatte herefter erstatningen på grundl,
af en takst på 700 kr. pr. ha for de ikke klitfredede arealer.
Dog fandtes intet erstatningsbeløb at burde sættes lavere end
500 kr., ligesom der, hvor der ved anvendelse af de af taksati·
onskommissionen anvendte takster kun fremkom uvæsentlige for-
skelle fra de af overfredningsnævnet tilbudte erstatningsbeløb
ikke fandtes at burde ske nedsættelse i forhold hertil .• Et spørgsmål om eventuel erstatning til lb.nr. 77 for
mistet adgang til anlæggelse af øst-vestgående flyvelandingsba-
ne fandtes at henhøre under erstatningsopgøret efter by- og lar
zoneloven og være fredningssagen uvedkommende.• Herudover fastsatte kommissionen erstatningerne i over-
ensstemmelse med overfredningsnævnets tilbud og fandt som over-
fredningsnævnet, at fredningsservitutten ikke indeholdt bestem-
melser, som begrænsede jagtudøvelsen på Bjålum klit lodsejer-
laugs arealer, hvorfor der ikke kunne tilkomme lodsejerlauget
erstatning som påstået.

Endelig har kommissionen i en taksationskendelse af
17. august 1976 tiltrådt, at der ikke tilkendtes en hytteejer -
Bendt Knutzon, Havtornevej lo B, Arhus - erstatning på grund
af, at hans på lejet areal beliggende hytte skal fjernes se-
nest l. januar 1995.

• T h i b e s t e m m e s:

Den af fredningsnævnet for Ribe amts fredningskreds
den 29. december 1972 afsagte kendelse stadfæstes, således at
der pålægges nedennævnte ejendomme de foran under II C, 2 El,

fastsatte generelle bestemmelser i det omfang, der ikke under
II C, 2. b, er gjort undtagelser ved særbestemmelser.
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I erstatning tilkendes følgende beløb, der alle er ud-
betalt:

Fredi?t areal Erstat
L b. ~1atr. m'. h-o raf-1< l-ir=- ning
nr. m.m. fredet Navn og adresse kl~.

J.. './-+ b /15 b 19..J Magdahl Aae, 8.00e-' . --'4J, Bjålurn, [3, LI Obling, Sdr'.Dark,
Sdr. Bark. 6893 He:nmc 1., •

• 2. 53, Bjålum, 6,7 Gunnar Andersen, 2.90"::
Sdr. Bor·k. 1,:7 Oblinc, , Sdr'.Bork,

6eS3 l-1eJ:l:lJet.

i' 3 .. 20, Bjålum, !:!..Li Aage Sørensen, 10.300
Sdr. 13(>1'k. o 6732 Guldager.
20 hytlelojemcll.

4. J II 9_ , Bjålum, 0.1..2- Fru Birtlla Buch, 2.950
Sdr. Bark. o Sdr. Bo['k,
5 hyt te le jemå l 6<.l 93 Helmne t.

r- 9 9_, [3 .9:., 5 5 Carl Bloch, /'.000:..> • =::-J __

BjåJum, o Nr. 13o['k,
Sdr. Bor'k. 6393 Hemme t.

6 . 29, 30, 31, /. '7 Ejvind Br21~up , 3.300_!.J._Bjålum, o Sdr. Bark,
Sdr. Bark. 6(193 !-lemmet.

e
tit 7. 23 12., D. thns Br2rup, 2. L,oo I

Bj~dum, o !~r. Rork,
Sdr. Bark. 6~393 Hemmet.

I e
8. /-+ 9 S:' 50, 51, _lL,~ Oskar Brarup, /-+ .800

~2 , Bjillum, 5,2 Obling, Sdl~.Bark,
Sd l" • Bark. 6eg3 Bemmel.

9. 37, Bjcllum, " l Andreas Ch!",j.- 2.900.-:...L._~rlr. Bark. o .3 1., ia ns L' 11 , O u··
ling, Selr'. Bor'k,
0(:;93 Hell~met.

lo. 3:.> a, 8jålum, 'l_tI Jes Peder Chy' i- 1.8:'; ()
Sdr~- Bark> o stiansen,Obling,

el Sdr. Bark,
G893 IJernmel.
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(e
Fredet areal Erstat

Lb. Matr.nr. heraf k li t-'::-- ning
nr. m.m. fredet Navn og adresse kr.

-----
11. 27, Bjålum, l.t2 Chr. Koldtoft Chri- 1.000

Sdr. Bork. o stensen, Sdr.Bork,
6893 l-lemmet.

12. 18 a , 6, .§..L~ Jens Bloch, LI.600 I

Bjålum, o Sdr. Bark,
Sdr. Bork. 6893 Hemmet.

13. 21, 22, 23 ~, 4,4. Hennin.c; ,Jensen, 2.200
Bjålull1, o Sdr. Bork,
Sur. Bork . (l893 J-lemmet.• ]Jj. 39 ~, Bjå1um, 35 1+ Lars Jensen, 28.100_.~-Sdr. Bork. 17 ,o Ob1ing,
31 hyttelejemål Sdr. Bork,

6893 lIemme t .

15. 1 ~, 4 ~, 1-1 2 Laurids Jensen, 2.960-'-Bjå1urlJ, o Aldershvile,
Sd l' . Bor'k. 6830 Nr. Nebe l.

15a. l X, l, c 2(?-..~.Q Kroejer' AaGe Jensen ~ .0/fO
IBjc:"llum, 18,6 m.fI. , Vest.er'lund,

Sdr. Bork. 6830 Nr.Nebel.

e 16. 5/~ , 55, ~~ Jens Peter Jensen, 2./-160(e BjålUIn, 2,3 Sd1~. Bark,
Sdr. Bork. ObU.ng,

6893 Hemmet.
e

17. lLf b , 'Bjålum, l.L1 N.P. Jørgensen, 2. L, 00
SdJ.n~ Bark. o Oblinl3,

Sdr. Bork,
6893 Hemmet.

18. If '7 a, Bjålum, l, 6 !,strid K.Clausen, 1.430--'-Sdr:- Bor k. 2,9 Obling,
Sdr. Bork,
6893 !-lemmet.

19. 25, 26, !2..LQ Kjær H. Clausen, 2.800e, Bjålum, o Nr. Dark,
Sdr. Bor'k . G893 IJemmet.
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'e Fredet areal Erst 31
Lb Matr.nr. hera{klif::'-- ning
nr. m.m. fredet Navn og adresse l(r.

20. li 2 , Bjålum, ~h~ Peder Christian- '7.800
Sdr. Bark. 10,5 sen, Oblinr" Sdr.

Bark, 6893 Bemmet.

21. 19, Bjålum, 2L Ebbe Sommer Larsen, 21.100
Sdr. Bark. o Sdr. Bark,
2(3 hyt te le jenlo.l 6893 Hemmet.

e 22. 40 Cl Lll Cl 11 t_(). Niels Chr. L8.rsen, G./100..- , -'Bjå Lum, 2,0 Obli.Df3, Sdr. Bark,
Sdr-. Bark . 6393 He mmc t .

• -23. lo .~, lo ~, L!:!.. Niels P.[v1adsen, 5.200
Bj,;lum, o Sdr. Bark,
Sdr. Bark. 6893 Hemrnet.

2/1. 13, B jå lUlD , 5,5 Svend N .r'leder- 2.750
Sele. Bark. o gaar'd, Sdr. J3 GlO k,

6893 I-lemmet .

25. 7 .2. , 7 P_, 2-L~_ Niels Erik Nyland, 3.600
BjålurrI, o Sdr. Bark,
Sdl'. Bark. 6893 Ilemmc L •

26. 1.5 ~, Bjålurn, 15 l Gunnar Eng!Jel~g 3.700e~ .=.:::...J __

Sdr. Bor'k. 2,7 Poder:::;en, Obling,
e Sdr. B01~k,

6893 iJemme t .

e 27. /.193" Bjå lum, II 3 Laur'ids Sier.l, 2.000..:..J_Selr. Bark. l, LI Obling, Sdr'. Dark,
6893 Heu1mct.

28. 32, Bjålum, 2 ,_~ Arne Thomsen, 1.Soo
Sde. BOl~k. o Sdr. Bark Mærsk,

6(393 Hemmet.

29. Ei .~, Bj~llum, 12.4 Laurids SommcT, o 7
---'- .I' 100

Sd!'. Bark. o Sdr. Bark,
? h Yt te le je mt! ]. 6893 Hemmet.

e 30. 3CJQ, Bjålum, ;) o Tage Sørensen, 1.300:::_L_Sdr. Bark. o Nr. Bor-k l

6893 Hemmet.



Lb.
nr. Matr.nr.
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Fredet areal
heraf k1it-
fredet Navn og adresse

Erstat
ning
kr.

31. 4.000

32.

33.

,

36.

e• 37.

38.

38 a.

•J

33, 32, 48.§:.,
49 b, Bjc11um,
Sdr-: 1301''k.

24 a, Bjålum,
Sdr-: Bork.

28 9:., Bjålum,
Sd1". Bork.

1 ~_,1 c, l Q,
l e, l I, l g.,
l h, l l, l .!s. ,
l :L l .@., l g,
l 52., l E, l 9.'
1.c., l~, l t,
l u l l v, 13ja-

lum, Scfr. Bork.

3 9:., Bjålum,
Sdr. Bork, +
umat r' . u1"eal ,
inel.j<:le;ltabs-
crslatning .
72 hyttelejemcil.
2, Bje-llum,
Sdr. Bork, +
umatr.areal,
j ne J. jac;ttabs-
er.::;tatning.
l b, Bjålum,

Sdr-. Bork,
inel. jagttabs-
erstatning.

Bjålum klit::
lodsejerfor'e-
ning,
jae;ttabser'stat··
ning .

~
o

Søren L. Sørensen,
Nr. Bork,
6893 Hemmet.

2,7
o

Waldemar Sørensen,
Sdr. Bork,
6893 Hemmet.

1.350

5,7_
o

Fru Betty Heisel-
ber/?;,Vestermar'K,
Sd l'. B Ol' k,
6893 Hemmet, hen-
siddende l uskif-
tet bo efter Peter
Vestermark.

2.850

9 1-+-,-
o

Kr. Ølg<:lard,
Stauskjær' ,
6800 Var-de.

6.600

1?2~
l? L....., I

I/S Dagsletters
Værn, Sdr. Bork,
6893 I:-Iemmet.

It 2 '( .847

_8,5
o

I/S GI. Værn,
S d 1". B Of' k ,
6893 I:-Iemmet.

20.917

9~
o

I/S llartkcrns-·
væcn, Obling,
:.3d:e. Bork,
6893 Hemmet.

616.183

v/Peter Christi-
ansen, Obling,
Sdc. Bork,
6893 Hemmet.

33.333
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(e Fredet areal Erstai
Lb. heraf kIit- ning
nr. Matr.nr. fredet Navn og adresse kr.

39. l ~, l, p-, 4 Q., 10,6 Laurids Sommer r( • 400
4 ..Q. , Lfi, 4 g, o Jacobsen, Bjå-
4 g, 4 l, 4 ~, lum, Sdr. Bork,
LIJ=. , 'IlQ, 4 ~, 6893 Hemmet.
4 ~, 4 .2., 4 9..,
4 E.. , 4 ~, li t-'4 ~, 4 Y... , L. X

-".- ,4 y-, 4 z 1 Bja-
lum, Sdr. Bork.

41. 5 ~, Bjå lum, 9_& S.A. Kobber'up, 35.000- Sdr. Bor k, o Nymindegab,
l sommerhus . 6830 Nr. 0jebel.

• 42. 38 b 65, 66, 238~ Klitdirektoratet, o-'68, 69, 70, o Vejers,
71, 72, 73, 6840 OksbØl.
74, '(5, 77,
Bjfdum, Sdr.
Bork,
156 ~12., Sø-
gård Hoved -
gård, Holms -
land Klit.

43. 41 Q, Bjå- 13 1) Fru Hilda Stenum, 2.500--~-lum, Sdr. 9,9 6880 Tarm.
Bork.

e LI4 • 3'/Q, Bjålum, ~ Kaj Aa. Bloch, ] • LIOO
Sdr. Bork. o Kollevej,e 6830 Nr. Nebel.

45. 40 Q, Bjå lum, .L2 Niels P. Nielsen, 1.250Sdr. Bork. o Dejrup,
l hYtt e le jemå l . 6855 Otterup.

L16. 61, Bjålum, 13, l Jørgen Vang Andel~- 'f.330Sdr. Bork. 7 ,'. sen, G960 Hvide
Sande.

47. 8 ~, Bjålum, l.d Stefan M.Jørgen- 900Sdr. Bork. o sen, Bork Mærsk,
6830 Nr. Nebe}.

48. 14 a, Bjålum, 8,7 Sdr. ae; Nr. Bork LI.350e Sdr'-~Bork. o sogns mAnigheds-
råd, 6893 Hemmel.



Lb.
nr'.

49.

50.

51.

52.

53.
54.
55.

56.

ee
57.

58.

60.

61.

62 .

~1atr.nr.
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Fredet ar'eal
heraf klit-
fredet Navn og adresse

23 c, Bjålum,
2,dr~ Bc,rk.

36 a, Bjålum,
Sdr-:-Bark.

48 b, Bjålum,
Sdr-:-Bark.

56, 59, 63,
Bjcllum,
Sdr. Bark.

62, Bjcllum,
Sdr. Bark.

de l af 11 b,
12 b, Bjålum,
S d 1'-:- B Ol' k •

60, BjQlum,
Sdr. Bark.

Niels Ove H2nsen,
Sdr. Bork,
6893 Hemrnet.

Laurids Hansen,
Obling, Sdr. Bork,
6893 Hcrnmet.

Anton Kjeldsen,
ObllDg, SJr. Bork,
6893 Ecmmet.

4,5
3~

Fru Oline Chri··
~t Co) n s e n, Ob l i ng ,
Sdr. Bark,
6893 Hemmet.

Erstat-
ning
kr.

1.700

800

800

Hans Børge Hansen, 21.080
Sdr. Bork,
6893 Hemmet.

Laurids H. Jensen, 1.800
Obling, Sdr. Bork,
6893 Hemrret.

lf 6...:...J-..:::.
o

K. Sommer Ander-
sen, Bjålum, Sdr.
Bork, 6893 Hemmet.

~._l
1,4

Sdr. Bork sogns
menighedsråd,
6893 Hemmet.

156 Q, Søgård ~_
Hovedg~rd, Holms- o
land Klit.

3.200

2.230

N. Chr. Sivert Jen- 2.000
sen, Bjerregård,
6960 Hvide Sande.

Johan G. Rauhe,
Bjerregård,
6960 Hvide Sande.

del af 156 g,
Søgård Hoved-
gård, Holms-
land Kl it .

156 u, lS6 cd,
del af 156 T;
Søgård Hoved-
gård, Holms-
land Klit.

Sigfred R.Jensen,
Djerregård,
6960 livide Sande.

7.900

10.800



Lb.
nr.

63.

Matr.nr.

64.

65.

•
66.

67.

ee
68.

69.

70.

156 en,
Søgård Hoved-
gård, Holms-
land Klit.

del af 156 h,
Søgård Hoved-
gclrj, Holms-
land Klit.

del af: 1:)6 f,
156 r, 156 aG,
Søe.;årdHoved--=-
e~lrd, Holm8-
land Klit.

del af 156 a,
Søgår-d HOV2d-
gård, Holms-
land Klit +
umatr .areal.
156 aæ, 156 aø,
Søgård I1oved-=-
gård, Holms-
land Klit.

del af 156 av,
Søgård Hoved-
gård, Holms-
land Klit.

156 ap,
Søgår-j-Hoved-
gård, Holms-
land K.U.t.

316, 156 ak,
156 am, 156 ax,
Søgårcf Hoved-=-
gård I-lGlms-
land Klit,
5 eu, Lønne Pr·:c-
stegår-d, Lønne,
156 al, 156 ay,
.156 az, 156 er,
Bjerrc8~tl"d, --
Lønne.
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Fredet areal
heraf klit-
fredet Navn og adresse

1,5
o

A. Bollerup Søren-
sen, Bjerregård,
6960 Hvide Sande.

Verner D. Esmark,
Bjerregård,
6960 l!vide Sande.

c . (). OleGc.~n,
Nørrebrogade 176,
2200 København N .

Er-stat
ning
kr.

1.100

7.000

6.500

Chr. Aage Dah l, 39.900
Bjerregård,
6960 Hvlde Sande.

~
o

Aage Held Pedersen 500
Age Nie]scnsvej 29,
7800 Sldve.

2..Li
o

C. Villadsen,
Dalgasvej 20,
7400 Uerning.

A.D. Martinussen,
Elmevej 3,
7LIOo Herning.

Statens vandbyg-
ningsvæsen,
6950 Ringkøbing.

500

~:'oo

o



Lb.
nr. Matr.nr.
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Fredet areal
heraf kliL- -
fredet Navn og adresse

Erstat
nlng
kr.

71. 500

'11 a.

72 .

• 'i3.

75.

76.

77.

156 ad, Sø-
gårdHoved-
gård, Holms-
land Klit
(udgået), nu
156 aiu sam-
me ejerlav
( Ib .nr. 71 a).

]56 af, 30-
gård--Hoved -
gård, Holms-
land Klit .

156 z, Sø-
gård--I-ioved-
gård, Holms-
land Klit.

156 æ, 156 ø,
156 ~_, Bjerre-
gård, Lønne.

156 Rm, Sø-
gård Hoved-
gård, Holms-
land Klit,
77,78, 79,
Lønne Præste-
gård, Lønne.

5 a 5 o 5 ck-' -' -'5 hh, 5 kk,
Lønne Præste-
gård, Lønne,
317, Søgård
Hovedgård,
Holmsland Klit.

5 b, 5 11,
5 nIm, Lønne
Praslegård,
Lønne.

Johanne Brodersen,
6830 Nr.Nebel.

2-;..2-
o

A. BJoch Sørensen,
m • f l., N. J e s pe r--
sen.svej l,
2000 København F.

500

2 ~-_..l..L2,0
Fru ~1arianne ,Ja-
cobsen, Helge Gram,
Henrik Gram
v/Henrik Gram,
6830 ~jr. Nebel.

650

~
1,5

Fru Marianne Ja-
cobsen,
Helge Gram,
Henri k Gram
v/Henrik Gram,
6830 Hr. Nebel.

550

30,0
o

Forsvarsministeriet,
Koldinghus Stald-
gård, 6000 Kolding.

o

Søren Sillesen,
Nymindegab,
6830 Nr. Nebel.

9.100

Mette Kristensen,
Nymindegab,
6830 Nr. NebeJ.

36.000



~.
l

Lb.
nr.

/ '79."

~

80.

~

81.

82.

!I

Matr.nr.
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Fredet areal
heraf klit-
fredet Navn og adresse

Erstat
ning
kr.

2.5005 bh, Lønne
Præstegård,
Lønne.

5 ii, Lønne
Præstegård l

Lønne.

de l af 5 pp,
Lønne Præste-
gård, Lønne.

156 hk, Sø-
gårdHoved-
gård'11 Holms-
land Klit.

færdselsret.

l.t2
o

Halldor Gunnløgs-
san,
Strandvejen 268,
2960 Rungsted.

1.100

Magnus Kristensen 6.400
og Helga Kristensen,
\Tes ter lund,
6830 Nr. Nebel.

De sar::vhker!de danske Landboforeninrer'
v/konsulent Verner Hansen, Viby J.

1:..&
o

Folmer Drewsen,
Bjerregård,
6960 Hvide Sande.

800

8.000

ialt fredet 2598,1 ha, heraf er 147,2 ha fredet i hen-
hold til sandflugtslovgivningen.

u
o

Kaj Jensen,
Fredericiavej 75,
7100 Vejle.

'e

Bjålum lodsejer-
forening v/Arne
Thomsen,
Bark fvlærsk,
6830 Nr. Nebel.

Landsretssagfører Johs. F. Gravesen,
V:i.bcrg.

"Klientklubben'! - ca. L}5 ejne -
v/Lars Jensen, Obling.

ialt kr. 1.553.97I

10.0(1(\

24.000
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Samtlige erstatninger med undtagelse af omkostningsbe-
løbene er forrentet med 8 % p.a. fra den 29. december 1972 til
udbetalingen, der har fundet sted. Udgifterne er udredet med
9/10 af statskassen og l/lo af Ribe og Ringkøbing amter.

Udskriftens rigtighed bekræftes.

(
",/ j' -,, ... '/ . ,/te- !1/1 (I >1/; f,~V~.:C> (~\.../

E. ~yngsie Jakobsen.
I / .)'

V .) ,

ic



FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR. ~.r,,2)
M . .2801, ~t;ol

,

.~~1t:;.:.\ , ,. .:::~.:::;~~':\'~~ ."«'(:~~.:,-<

KENDELSE
" .' ";".~~.' '

afsagt den 29. december 1972

f -:r-. .,a J.

Fredningsnævnet for Ribe amts fredningskreds

vedrørende

fredning af et ca. 2600 ha stort areal

beliggende mellem )Tipperne« og Nymindegab

J. nr. 55/1971

'--- --.._-- .._- ... - --..:



I
\

~(

I, '
I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

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

Side
l : Indledning om sagens forhistorie.
8 : Sagens behandling i fredningsnævnet.

Side

l
I

jI
Side 20 Procedure.
Side 24: Besigtigelser og vurderinger.
Side 25: Fredningsnævnets votering.
Side 27: Fredningens nærmere omfang og indhold.
Side 28: Generelle fredningsbestemmelser.
Side 31: Erstatninger.

~
Side 39 Generelle retningslinier for fastsættelse af

erstatninger til lodsejere.
Side 43 Lodsejerfortegnelse.
Side 96: Generelle retningslinier for fastsættelse af

erstatninger til hytteejere.
Side 99: Hytteejerfortegnelse.
Side 126 Den samlede erstatning.
Side 127 : Sagens omkostninger og udgifter.
Side 128 : Om sagens indbringelse for Overfredningsnævnet,

samt om tinglysning.
Side 129 : Konklusion.

Bilag Skematisk oversigt over lodsejere, matrikelnumre,
areale.rm.m.
kortbilag a)
kortbilag b)
kortbilag c)

Oversigtskort l: 25000.
Matrikelkort l: 10000.

kortbilag d)

Matrikelkort l: 4000 med angivelse
af ejerforhold.

Kort l: 2500 over hyttebebyggelse på
Store Mjøl og Lille Mjøl.



- 1 -,

U d s k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet

for
Ribe amts fredningskrede.

---00000---

År 1972 den 29. december blev i
Sag J. nr. 55/1971: Fredning

af
et ca. 2600 ha stort areal be-
liggende mellem Tipperne og
Nymindegab.

afsagt sålydende

K E N D E L S E :•
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Indledning om sagens forhistorie.
Ved skrivelse af 26. juni 1970 (bilag 13) meddelte

fredningsplanudvalget for Ringkøbing amt Ministeriet for
kulturelle anliggender, at udvalget havde besluttet at rejse

•
-fredningssag for et område beliggende mellem Tipperne og
Nymindegab i Ringkøbing og Ribe amter, idet man henstillede
til ministeriet at henvise sagen til fredningsnævnet for
Ringkøbing amt, hvor lan~t den overvejende del af de arealer,
som blev påstået fredet, er beliggende. Ministeriet meddel4t\
herefter ved skrivelse af 8. september 1970 (bilag 14) frettJ
ningsplanudvalget, at ministeriet var indstillet på at hentt
vise sagen til behandling ved fredningsnævnet for Ringkøbing
amt med supplering af dette nævn i henhold til naturfred-
ningslovens § 3, stk. 4.

Fredningsplanudvalget rejste herefter ved skrivelse
af 28. september 1970 (bilag 8) sagen for fredningsnævnet
for Ringkøbing amt.

Ved skrivelse af 11. februar 1971 (bilag 7) anmoded~
fredningsplanudvalget for Ringkøbing amt efter henstilling
fra fredningsnævnet for Ringkøbing amt ministeriet for kultt
tureIle anliggender om, at sagen tillades rejst for fred-
ningsnævnet for Ribe amts fredningskreds, hvilket ministe-4t1

riet tiltrådte ved skrivelse af 23. marts 1971 (bilag 6).
Ved skrivelse af 30. marts 1971 (bilag l) anmodede

fredningsplanudvalget herefter fredningsnævnet for Ribe amt
om, at fredningssag blev rejst for de ovenfor nævnte arealer.

Det hedder i anmodningen fra fredningsplanudvalget
blandt andet: "I medfør af naturfredningslovens § 11 og
under henvisning til samme lovs § l, stk. 2, punkt 1 og 2,~
skal udvalget herved anmode fredningsnævnet om at foretage
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fredning af de på ~edlagte oversigtskort viste arealer,
nemlig et område, der mod nord begrænses af fuglereservatet
Tipperne, mod øst at Fa1en Dyb og Fa1en å, mod syd af Aner-
bjerge, Nymindegab plantage samt amtsgrænsen mod Ribe amt
og mod vest af Vesterhavet og Nymindegab-Hvide Sande lan-
devej.

Fredningens indhold bør gå ud på, at arealet bevares
i sin nuværende tilstand, samt at en eksisterende, i rela-
tion til bygningslovgivningen lovlig hyttebebyggelse fjer-
nes inden for en frist af 5 år, jfr. naturfredningslovens
§ 20, sidste punkt.

Som motivering for ovenstående skal man anføre: På
grundlag af den af naturfredningskommissionen foretagne op-
deling af det danske landskab, hvorved visse landskaber med
særlig rigdom i videnskabelig henseende er udpeRet som frem-
tidige naturparker, er det ved et analysearbejde, som fred-
ningsp1anudvalget for Ribe og Ringkjøhing amter i samarbejde
med statens konsulent i naturfredningssager har foretaget i
det vestjyske område, godtgjort, at landskabet mellem Skal-
lingen i Ribe amt og Tipperne i Ringkjøbing amt udgør et
landskab, som i ganske særlig grad fortjener, at der gøres
en indsats for at beskytte landskabet og bevare dets værdier,
såvel af hensyn til de videnskabelige og undervisningsmæs-
sige interesser, som af hensyn til befolkningens muligheder
for at opleve frie, åbne landskaber.

I den nordlige del af det nævnte område er der gennem
offentlige erhvervelser og fredninger sket en sikring af
meget væsentlige arealer, men i andre, privatejede dele af
området er der en betydelig konflikt mellem de frednings-
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mæssige interesser og en gennem de senere år stadigt tilta-~
gende ulovlig bebyggelse af jagthytter og sommerhuse.

Man skal endvidere henvise til skrivelse af 20. fe-
bruar 1970 fra Statens naturfrednings~ og landskabskonsu-
lent samt skrivelse af 30. april 1970 fra Naturfrednings-
rådet.

Det tilføjes, at udvalget forud for sagens rejsning
har ført forhandlinger med deltagelse

ejere og husejere i området.

af repræsentanter for
e
e

Ringkjøbing amtsrådp Egvad kommunalbestyrelse samt lods-

Under disse forhandlinger har ~gvad kommunalbestyrelptt
tilsluttet sig en fredning af de omhandlede arealer, herun-
der også en fjernelse af de i relation til hygningslovgiv-
ningen lovlige huse, ligesom kommanalbestyrelsen har erklæ~
ret sig enig med udvalget i, at også den eksisterende, i
relation til bygningslovgivningen ulovlige bebyggelse j den
centrale del af området bør fjernes.

I konsekvens heraf har udvalget ved skrivelse af
26. juni 1970 anmodet Ringkjøbing amtsråd om at træffe be-
slutning om, at de på arealerne eksisterende, i r.elation ti!lt
landsbyggeloven ulovligt opførte sommerhuse foranlediges
fjernet.

Amtsrådets tekniske udvalg har på sit møde den ll.
august 1970 besluttet at efterkomme udvalgets opfordring,

e

................................., .......................
"• • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • D • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Fredningspåstanden omfatter ialt ca. 2600 ha omkring
Værnengene, Bjålum Klit og Nymindestrømmen. Arealerne hen-
ligger som klitter, enge og rørskove, afbrudt af enkelte ~
dyrkede områder. Landskabet er dannet ved samspillet mellem
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udløbet fra Ringkøbing fjord og Vesterhavet. På Holmsland
Klit findes mod vest havklitter, mens arealerne mod øst hen-
ligger som delvis ekstensivt udnyttede landbrugsarealer,
afgrænset mod Nymindestrømmen af et smalt rørskovsbælte.

Nymindestrømmen, der er rester af det nu lukkede ud-
løb fra Ringkøbing fjord til Vesterhavet, er allerede tid-
ligere fredet fra Nymindegab mod syd ved kendeIAe afsagt af
fredningsnævnet for Ribe amt den 20. september 1947.

Påstanden i nærværende sag omfatter blandt andet den re-
sterende del af Nymindestrømmen, der som en bred å med rørbe-
voksede holme slynger sig mellem Holmsland Klit og Bjålum
klit, hvis grå klitter omkranser en række hedekær.

Nord og øst for Bjålum klit strækker sig store eng-
og rørskovsarealer med større og mindre fladvandede søer og

\

~

!

·1

loer - kun afbrudt af tre markante klitformationer, "store
Mjøl", "Lille Mjøl" og "Grønbjerg".

størstedelen af engarealerne henligger som permanente
græsningsarealer, medens en ræk~e lodder syd og nord for
klitformationerne er taget i anvendelse til agerbrug. Der
findes i området en righoldig yngle bestand af strandengs-
og rørskovsfugle, og forår og efterår raster og furagerer
store flokke af vade- og svømmefugle dele i området, dels
på det umiddelbart nord for liggende reservat "Tipperne".

Ca. 300 ha af det af fredningspåstanden omfattede
areal ejes af det offentlige. Landbrugsministeriet admini-
strerer arealer på Holmslands Klit, i og langs med Nyminde-
strømmen. Dele af disse arealer er udlagt som videnskabeligt
reservat. Ministeriet for offentlife arhejder ved Vandbyg-
ningsvæsenet råder over mindre arealer ved Nymindestrømmen,
medens Forsvarsministeriet ejer arealer med skydehaneanlæg

,
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på Holmslands Klit.
Ca. 1600 ha er fællesjord, der ejes af en lang række

parthavere, samlet i interessentskaberne Dagsletters Værn,
Gammel Værn og Hartkorns Værn. De ovenfor nævnte permanente
græsningsarealer findes fortrinsvis inden for dette område,
der også rummer de væsentligste rørskovsarealer. Inden for
interessentskabernes matrikulerede arealer findes ialt ca.
500 ha vandarealer, væsentligst i det fladvandede "V;ern

De resterende arealer ejes af ca. 80 lodsejere. Bort-tt
set fra 3 lodsejere, hvis samlede landbrugsejendomme liggertt
i eller grænser til området, er de fleste af de nævnte area-
ler udlodder.

Sande".

De ovenfor nævnte interessentskaber samt de lodsejer~;
hvis jord ligger nord for Bjålum Klit, administrerer i fæl-
lesskab jagten for deres arealer ved salg af dag- og årskort
til jægere.

Endvidere har oprindelig I/S Dagsletters Værn, senere
også 11 andre lodsejere, mod betaling af årlig leje tilladt
opstilling af jagt- og week-rend hytter ved "store Mjøl", -
"Lille Mjøl" og "Grønbjerg". På og omkring disse klitter
findes således i dag en hyttebebyggelse, bestående af ca. 4t
400 hytter, hvoraf ca. 240 er opført efter landsbyggelovens
ikrafttræden i 1961, og til hvis opførelse der ikke har været
indhentet de fornødne tilladelser fra bypgemyndighederne,
medens ca. 160 hytter er opført tidligere og ikke efter den
dagældende lovgivning har skullet godkendes af bygningsmyn-
digheden.

Forud for sagens rejsning havde fredningsplanudvalget ~
for Ringkøbing amt indhentet udtalelser fra Statens natur-
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frednings- og landskabskonsulent samt fra Naturfredningsrådet.
statens naturfrednings- og landskahekonsulent udtalte i en
skrivelse af 20. februar 1970 (bilag 10) :••••••••••••••••••••
"Man er enig i fredningsplanudvalgets vurdering med hensyn
til kvaliteten af landskabet mellem Skallingen og Tipperne.
Dette må såvel i landskabeltg, vldenskabelig og rekreativ
henseende anses for et af de bedste områder i landet.

e
e
e

Værnengene udgør her en vigtig bestanddel af den land-
skabelige helhed, ligesom der er .lcnyttetstore 'videnskabe-
lige og rekreative interesser hertil.

Ud fra disse betragtninger er man enig med urlvalget
i vigtigheden af at dette område sikres for eftertiden gen-
nem en fredning.

Den omfattende bebyggelse på S·tore- og IJillemjøl samt
på Grønbjerg er af en sådan art at den i høj grad kompro-
mitterer hele området, hvorfor det vil være afgørende om
denne kan fjernes. Man er herfra enig i at dette bør søges
opnået inden for en overskuelig tid, og finder at der gør
sig sådanne særlige forhold gældende at naturfredningslovens
§ 20, stk. 1, med hensyn til fjernelse af bebyggelser, bør
bringes i anvendelse på dette område forRåvldt angår de
ældste, lovlige huse ••••••••••••••••••••••••••••••••• "

I Naturfrednlngsrådets skrivelse af 30. april 1970
(bilae 11) til fredn1ngsplanudvalget hedder det:

" • ••• • ••• •••• • •••••• • • • • • •• ••• • ••••• ••••••• • • •• • •• •

Rådet kan fuldt ud støtte, at området mellem de fre-
dede omrAder ved Nymindegab og Tipperne, de såkaldte Værn-
enge, søges fredet, og skal herved naturligvis i første ræk-
ke understrege områdets store videnskabelige værdi. Man ser
imidlentid også heri et vigtigt led i plwllægning af hele
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området fra Tipperne i nord til Skallingen i syd som natur-ttl
parkomrAde.

For sA vidt angår fjernelsen af den bebyggelse, der
ikke ved anden lovgivning kan fjernes som ulovlig, skal
man herfra pege på de muligheder, som Naturfredningslovens
paragraf 20, l. stk., sidste pkt. byder i sA henseende."

Sagens behandling i fredningsnævnet:
Fredningsnævnet for Ribe amts fredningskreds, der i

denne sag består af formanden, dommer Poul Buch, Varde,
amtsrådsmedlem, gårdejer Erik Rosenstand, Sdr. Farup, og
lokale medlem for Blåbjerg kommune, gårdejer Niels Jensen
Pedersen, Klinting, blev i henhold til skrivelse af 20.
april 1971 (bilag 16) fra ministeriet for kulturelle anlig-
gender suppleret med det amtsrådsvalgte medlem for Ringkø~
bing amt, amtsrådsmedlem Th. Andersen, Lergrav, Aulum, og
det lokale medlem for Bgvad kommune, fængselsoverbetjent
R. Weilgaard Enevoldsen, Tarm.

Der er under sagen ydet nævnet teknisk bistand af
sekretariatet for Fredningsplanudvalget for Ringkjøbing am~

Nævnet foretog i tiden fra den 10. til den 15. april
1971 offentlig bekendtgørelse af sagen i Statstidende,
Jyllands-Posten, Aktuelt, Vestkysten, Ringkøbing Amts Dag-tf
blad, Ugebladet for Nr. Nebel samt Tarm Ugeblad, ligesom
nævnet ved anbefalede breve af 19. maj 1971 foretog særskilt
indvarsling af samtlige lodsejere, husejere, panthavere og
servitutberettigede samt af offentlige myndigheder.

Fredningspåstanden, der nedenfor er citeret i sin en-
delige udformning, omfattede oprindelig helt eller delvis
følgende matr. nr.e:
la, Ib, le, Id, le, lf, 19, Ih, li, lk, 11, 1m, In, l~,
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lp, lq, Ir, Is, lt, lu, Iv, Ix, 2, 3&, 3b, '4a, 4b, 40, 4d,
4e, 4f, 4g, 4h, 4i, 4k, 4!, 4m, 4n, 4~, 4p, 4q, 4r, 4s, 4t,
4u, 4v, 4x, 4y, 4z, 5&, 5b, 50, 6, 7&, 7b, 8a, 8b, 80, 9a,
9b, loa, 100, lod, loe, llb, l2b, 13, 14a, l4b, 140, 14d,
l5a, l5b, 150, l6a, l6b, 17, l8a, l8b, 19, 20, 21, 22, 23b,
230, 24a, 25, 26, 27, 28a, 28b, 29, 30, 31, 32, 33, 34&,
34b, 340, 35a, 35b, 350, 36a, 36b, 360, 37, 38a, 38b, 39a,
39b, 40a, 40b, 4la, 4lb, 42, 43, 44a, 44b, 440, 45a, 45b,
46a, 46b, 47a, 47b, 48a, 48b, 480, 49a, 49b, 490, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
Bjålum gammel og ny Værn Enge, Sønder Bork sogn, l56a, 156f,
l56g, 156h, 156i, 156m, l56p, l56r, l56u, l56z, l56aa, 156ad,
156af, l56ah, l56ak, 156am, 156ao, 156ap, 156av, l56ax, 156aæ,
156aø, 1560d, 156cr!, 15608, 156hk, 156pm, 316, 317 Søgård
Hovedgård, Holmsland Klit sogn, l56æ, 156ø, l56a1, 156ay,
156az, 156eg, 156ei Bjerregård, Lønne sogn, 5a, 5b, 52,
5bh, 50k, 5eu, 5hh, 5ii, 5kk, 511, 5mm, 5pp Lønne Præste-
gaard m.m., Lønne sogn.

Jordfordelingssekretariatet har ved skrivelse af
28. maj 1971 (bilag 34) til fredningsnævnet for Ribe amts
fredningskreds oplyst, at fredningssagen formentlig vil
berøre en del af de i jordfordelingssagen vedrørende BjAlum
enge deltagende arealer, samt at eventuelle erstatninger i
fredningssagen efter sekretariatets opfattelse må tilkomme
de faktiske ejere af vedkommende arealer, uanset at den for-
melle adkomst endnu ikke måtte være berigtige t i forbindel-
se med jordfordelingen. Sekretariatet har endvidere oplyst,
at endelig kendelse i jordfordelingssagen er afsagt den
29. marts 1971, og at sagen den ll. maj 1971 er tilsendt
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matrikeldirektoratet til notering af jordomlægningerne. Påtl
tidspunktet for nærværende kendeIses udarbejdelse er der
ikke tilsendt tinglysningskontorerne meddelelse fra matri-
keldirektoratet om den endelige jordfordeling. Dp,t bemær-
kes, at fredningsnævnet ved sin behandling af sagen har lagt
de ejerforhold til grund, som vil fremstå efter afslutningen
af jordfordelingssagen.

En stor del af de af fredningspåstanden berørte lods-
ejere har i sagen været repræsenteret af 1andsretssagfører-'
Johs. F. Gravesen, Viborg, der i skrivelse af 15. april 197-'
(bilag 17) til nævnet har anmodet om, at sagen m~tte blive

4tstillet i bero, indtil en af ham indgivet anke over Ring-
køhing amtsr~ds afgørelse vedrøren~e fjernelse af en del af
de i området opførte jagthytter var blevet afgjort endeligt
af boligministeriet. Hertil svarede nævnet i skrivelse af
28. april s,å. (bilag 18), at nævnet uanset anken ville på-
begynde behandlingen af sagen, idet denne ikke forventedes
at blive afsluttet, før ho1igministeriets afgørelse forelå.

Fredningsnævnet påbegyndte sagens behandling ved af-
eholdelse af et orienterende møde med repræsentanter for

fredninf,splanudvalget den 10. maj 1971.
Herefter afholdt nævnet den 7. juni 1971 indledende 4t

møde med de interesserede parter, hvortil der indkaldtes
dels ved avertering i Statstidende, Jyllands-Posten, Vest-
kysten og Aktuelt, dels ved de fornævnte anbefalede breve
af 19. maj 1971.

På mødet, hvori foruden repræsentanter for en række
institutioner med tilknytning til sagen deltog ca. 275 inte-
resserede lodsejere og husejere, begrundede amtmand A. BaC1lt
Ringkøbing, den nedlagte fredningspåstand og redegjorde for
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de bestræbelser, som Egvad kommune, fredningsplanudvalget og
amtsr~det havde udfoldet for at erhverve arealer ved Falen
kro, hvor det er hensigten at skabe mulighed for, at hytter,
som måtte blive fjernet fra Værnengene, kan genopstilles
på lejet jord. Amtmanden bemærkede, at amtsrådet allerede
ved skrivelse af 17. november 1970 (bilag 270), hvorved man
meddelte, at de huse, der var opført uden den påkrævede til-
ladelse, skulle fjernes, havde underrettet ejerne af disse

~
hytter om, at de indtil den l. januar 1971 havde fortrinsret
til at erhverve grunde i området ved Falen.

på mødet blev fredningspåstanden støttet af repræsen-
tanter for fredningsplanudvalget for Ribe amt og fra Danmarks
Naturfredningsforening, medens repræsentanter for hytteejere
i området og landsretssagfører Johs. F. Gravesen, Viborg, der
i sagen repræsenterede en række lodsejere og hytteejere, pro-
testerede mod fredningen og specielt mod kravet om fjernelse
af hytterne, idet man fremholdt hytternes store rekreative
værdi og anførte, at en fjernelse af hytterne ville betyde
en langt ringere rekreativ udnyttelse af området, ligesom man
drog arealernes egnethed som en del af et kommende naturpark-
område i tvivl. Flere ytrede endvidere tvivl om de økonomiske
muligheder for sagens Rennemførelse, idet man påpegede, at
en fredning ville medf~re meget betydelige erstatningsbeløb.
Enkelte foreslog, at fristen for fjernelse af hytter forlæn-
gedes til at udgøre de nuværende ejeres levetid.

Endelig henstillede en række lodsejere, hvoraf en del
var repræsenteret af De samvirkende jyske Landboforeningers
udvalg i ekspropriationssager i Århus, ved konsulent Verner
Hansen, at der vistes hensyn til landhrugsinteresser i om-
rådet.
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Mødets forløb er refereret i sagens bilag 57a.
Fra Landsjagtforeningen og Dansk Jagtforening har næv-

net modtaget skrivelser, hvori der protesteres mod fredningen.
Ved skrivelse af 3. august 1971 (bilag 66) har Jagt-

organisationernes Fællesudvalg principalt henstillet til
nævnet at afvise påstanden for så vidt angår flytningen af
jagthytter. Subsidiært har fællesudvalget sammen med Hus-
og Grundejerforeningen på Værnengene henstillet, at fred-
ningsgrænsen ændres, således at et område i den sydlige de~)
af det af fredningspåstanden omfattede areal, kaldet Gammelt
Værn, udgår af fredningspåstanden, hvorved hytterne kunne tt
genopstilles på denne lokalitet. Det var en forudsætning for
udvalgets forslag, at hytterne kunne flyttes i den stand,
hvori de nu findes på det påtænkt fredede område.

Placeringen ved Gammel Værn havde forlods været drøf-
tet med fredningsplanudvalget for Ringkøbing amt, der havde
erklæret sig indforstået med at udtage det pågældende om-
råde af fredningspåstanden, samt med Ringkøbing amtsråd og
med Egvad kommune, der kunne tiltræde, at dette areal sam-
men med andre arealer umiddelbart øst for Palen å og syd f~
Falen kro blev anvendt til hyttebebyggelse (se bilag 68 og
69). e'l

Fredningsnævnet afholdt derefter sit andet offentlige
møde i sagen den 7. august 1971, hvortil der var indvarslet,
dels på det første offentlige møde, dels ved avertering i
Statstidende, Jyllands-Posten, Aktuelt, Vestkysten, Ring-
købing amts Dagblad og Nr. Nebel Ugeblad.

På mødet, hvor foruden repræsentanter for de sagen
vedrørende institutioner ca. 375 lods- og husejere var mød'lt
eller repræsenteret, redegjorde fuldmægtig Bondo Andersen
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som repræsentant for Statens landskabs- og naturfrednings-
konsulent for den betydning, det påstået fredede område
har som et led i planerne om en naturpark mellem Tipperne
og Skallingen, hvorved han imødegik landsretssagfører Johs.
Gravesens oolbringende om, at arealet ikke kan siges at ind-
gå i noget naturparkområde. For naturfredningsrådet frem-
hævede dr. phil. K. Paludan Værnengenes og Tippernes viden-
skabelige værdier og understregede betydningen af ved fred-
ningen at beskytte områdernes særprægede og værdifulde flora
og fauna.

Konsulent Verner Hansen, Århus, der repræsenterer en
del af lodsejerne i området, herunder Interessentskaberne
I/S Hartkornsværn og I/S Dagsletters Værn for så vidt angår
dele af selskabernes arealer fremholdt r.isikoen for, at
landskabet ændres i uønsket retning, hvis husene fjernes, i
tilfælde af hvilket området med jagtind~æeternes deraf føl-
gende nedgang vil blive øde og komme til at ligge ubenyttede
hen.

Jagtorganisationernes repræsentanter påpegede area-
lernes jagtmæssige betydning og anførte, at indgreb i jagt-
udøvelsen ikke burde finde sted.

Nævnet udsatte herefter behandlingen af sagen, indtil
boligminj.steriets afgørelse af husejernes anke over Ring-
købing amtsråds beslutning om fjernelse af de hytter i om-
rAdet, der var opført efter 1961, forelå.

Ved skrivelse af 168 december 1971 (bilag 95) commu-
niceret for nævnet s.d. meddelte boligministeriet landsrets-
sagfører Gravesen, at ministeriet ikke havde fundet, at der
forelå sådanne nye momenter, at der var anledning til at
ændre ministeriets afgørelser af 26. januar og 2. juni 1971,
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hvorved man havde afslået at realitetsbehandle anken over tt
amtsrådets påbud om fjernelse af jagthytter opført uden
tilladelse efter 1961.

Nævnet fortsatte herefter sagens behandling, idet
man på baggrund af de under sagen fremkomne oplysninger
om et muligt erstatningsareal til genopførelse af hytterne
fra det af frpdningspåstanden omfattede område, og under
hensyntagen til at den af Ringkøbing amtsråd fastsatte
frist for efterkommelse af påbudet om at fjerne hytter, devtt
var opført uden nødvendig tilladelse, var ved at udløbe,
forespurgte Ringkøbing amtsråd, hvorvidt man havde haft
overvejelser om at for1æn~e fristen for fjernelse af huse
opført efter 1961, idet nævnet blandt andet anførte, at
amtsrådets stilling hertil kunne få indflydelse på nævnets
afgørelse vedrørende huse opført før 1961 (bilag 96).

Ved skrivelse af 24. januar 1972 meddelte Dansk Jagt-
forenings sekretariat formanden for fredningsplanudvalget
for Ringkøbing amt, at Hus- og Grundejerforeningen på Værn-
engene kunne godkende den kompromisløsning, at lovligt op-
ferte huse skulle fjernes inden for et tidsrum af 12 år, 4t
og at huse opført uden nødvendig tilladelse skulle fjernes
inden for et tidsrum af 6 år, under forudsætning af at visstt
betingelser opfyldtes.

Ministeriet for kulturelle anliggender meddelte i
skrivelse af ll. februar 1972 (bilag 99) til fredningsplan-
udvalget for Ringkøbing amt communiceret for nævnet s.d.,
at ministeriet for sit vedkommende ikke ville indvende no-
get imod, at fredningspåstanden ændredes derhen, at den
eksisterende bebyggelse først kræves fjernet 12 år fra fredtt
ningssagens rejsning, d.v.s. den 30. marts 1983.

e
e
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Fredningsplanudvalget meddelte herefter ved skrivelse af
16. fe~r. 1972 (bilag 100) fredningsnævnet, at man ønskede
at ændre fredningspåstanden for så vidt angår afsnittet om
fjernelse af hytter til at lyde:

"De på områderne store Mjø1, Lille Mjøl og Grønbjerg
eksisterende jagthytter og sommerhuse, der ikke måtte være
krævet fjernet i henhold til anden lovbestemmelse, skal
fjernes, når de, der beboede husene den 30. marts 1971, op-
giver brugen af husene og i alle tilfælde senest den 30.
marts 1983."

Fredningsnævnet indkaldte herefter ved anbefalede
breve af 27. marts og 6. april 1972 Ringkøbing amtsråds
tekniske udvalg, fredningsplanudvalget for Ringkøbin~ amt,
Egvad kommuna1bestyrelse,samt repræsentanter for samtlige
grundejere og hytteejere i det af fredningspåstanden omfat-
tede område til et internt forberedende mede den 17. april
1972, hvor man drøftede fredningssagens fortsatte behand-
ling.

Nævnsformanden gjorde herunder de mødte bekendt med
fredningsplanudvalgets ændrede påstand for så vidt angår
huse opført før 1961, ligesom han fremhævede, at senere
opførte huse inden for det af påstanden omfattede område
som følge af amtsrådets og boligministeriets afgørelser måt-
te være fredningssagen uvedkommende.

Man drøftede derefter yderligere ændringer i fred-
ningspåstanden, hvorunder fredningsplanudvalget på flere
punkter imødekom ønsker fra lodsejere og husejere. Flere re-
præsentanter for husejere og lodsejere ønskede forbud mod
speedbådssejlads på Ringkøbing fjord og i Nymindestrømmen
medtaget i fredningspåstanden. Fredningsplanudvalgets for-
mand samt en repræsentant for Egvad kommunalbestyrelse
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støttede tanken herom, men henviste dette spørgsmål til aær~
skilt behandling i medfør af naturfredningslovens § 60.

Fredningsplanudvalgets formand ønskede fredningspå-
standen ændret, s~ledes at kørende færdsel med motordrevet
køretøj blev tilladt helt frem til grænsen for fuglereser-
vatet "Tipperne" med den begrænsning, at motorkørsel på
strækninRen mellem Nordladen og fuglereservatets grænse ikke
skal være tilladt i jagtsæsonen (l. august - 31. december).
I denne forbindelse fremkom fra lodsejerside ønsker om, at 4t
vejen optages som offentlig, hvilket fredninRsplanudvalgetstt
formand tilsluttede sig.

Nævnet indkaldte herefter, dels ved anbefalede breve,
dels ved annoncer i Statstidende og i dagspressen, til of-
fentligt møde i sagen, der afholdtes den 20. maj 1972.

På mødet, hvori foruden repræsentanter for de sagen
vedrørende institutioner deltog ca. 250 interesserede, re-
degjorde nævnsformanden for, hvorledes sa~ens videre behand-
ling i fredningsnævnet tænktes tilrettelagt og fremhævede
herunder, at huse opført inden for det af fredningspåstanden eomfattede område efter udløbet af 1961 af fredningsnævnet
måtte betragtes som udgået af sagen. Han gennemgik endvi-
dere påstanden, som den nu var ændret efter forhandling tt
mellem fredninfsplanudvalget og repræsentanter for lodsejere,
husejere og jagtorganisationer.

Formanden for Dagsletters Værn, gårdejer Peder Vester-
mark, oplyste, at det areal, som hytteejerne havde udpeget
til eventuelt erstatningsareal til genopstilling af hytterne
ved Gammel Værn, og som fredningsplanudvalget havde udtaget
af sagen med henblik på udlægning til dette formål, af værn-tt
bestyrelsen ikke ønskedes anvendt til placering af hytterne,
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idet der var risiko for oversvømmelser af det pågældende
område ved højvande. Han fandt iøvrigt de inddigede arealer
øst for Falen å mere velegnede til hyttebebyggelse.

Flere mødedeltagere henstillede, at hytter, opført
efter 1961 tillodes bibeholdt lige så længe som huse op-
ført før dette tidspunkt; endvidere fremsattes der kritik
af, at myndighederne ikke allerede umiddelbart efter lands-
byggelovens ikrafttræden i 1961 var skredet ind over for
fortsat bebyggelse i området. Mange appellerede til fred-
ningsnævnet om ikke at følge påstanden om fjernelse af huse,
under henvisning til disses store rekreative værdi og til
de store erstatninger, som samfundet måtte blive tilplig-
tet at udrede ved fredningens gennemførelse som påstået.

Fredningsnævnet opfordrede ved mødets afslutning alle,
der mente sig erstatningsberettigede, til at fremsende de-
res erstatningskrav til nævnet inden den 15. juli 1972.

Efter de foretagne ændringer har den endelige fred-
ningspåstand i sagen følgende ordlyd:
"Arealerne skal, med nedenfor nævnte undtagelser, bevares i
deres nuværende tilstand.
l. Der må ikke opføres bygninger, opstilles boder, skure,

telte, campingvogne, eller andre letflyttelige indret-
ninger af bygningsmæssig karakter, master eller andre
lignende indretninger. Undtaget herfra er alene byg-
ninger og skure, som efter udtalelse af De samvirkende
danske J,andboforeninger og De samvirkende danske Hus-
mandsforeninger er erhvervsøkonomisk nødvendige for land-
brug. Sådanne bygninger kan tillades opsat, når deres
udseende og placering er godkendt af de påtaleberettige-
de. Krav til sådanne bygninger og skure bør stilles så-
ledes, at disse ikke bliver dyrere eller mindre prak-
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tiske.
Placering af skydetønder berøres ikke af ovenstående,
dog må retablering af gamle og etablering af nye ekyde-
tønder ikke ske nærmere end 100 m fra grænsen til fugle-
reservatet "Tipperne".

2. Der må ikke foretages terrænændringer ved afgravning,
påfyldning og lignende.
Undtaget herfra er alene arbejder i forbindelse med sand-e,flugtsdæmpning samt oprensning af bestående kanaler og
grøfter, som er nødvendig for den nuværende landbrugs- tt
mæssige udnyttelse af arealerne. e
Efter tilladelse fra de påtaleberettigede kan der fore-
tages anlæg af kanaler, veje og søer, som st~r i forbin-
delse med landhrugsmæssige eller jagtmæssi~e formål,
og anlæg af niger på samme måde som hidtil til forøgelse
af den naturlige tilvækst af landbrugsarealerne.
Der må ikke etableres nogen form for dambrug i området.

3. Der må ikke etableres bilophugningspladser og losse-
pladser eller henkastes affald. __

4. Der må ikke beplantes eller tilsåes med træer og buske
uden særlige grunde taler herfor og da kun efter tilla- el
delse fra de påtaleberettigede.
Undtaget herfra er alene beplantning omkring eksisterende
beboelses- og landbrugsbygninger, som forbliver eller
etableres i området.

5. Der må ikke opdyrkes arealer, som i dag henligger som
vedvarende græs, overdrev, sump eller rørskov.
Dog må græsarealer pløjes til nødvendige rensningeaf-
grøder i l eller 2 år.
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6 a. Der må ikke anvendes kemiske bekæmpelsesmidler på area-
ler, der henligger som græs, overdrev, sump eller rør-
skov uden de påtaleberettigedes samtykke.

b. Rørskov arealerne må afskæres. Afhøstning og bortkørsel
af rør og redskaber i selve rørskovsarealerne skal ske
i perioden mellem den 1/9 og 1/3. Perioden kan dog un-
der særlige forhold udstrækkes efter tilladelse fra de
påtaleberettigede.

c. De på områderne store Mjøl, Lille Mjøl og Grønbjerg
eksisterende jagthytter og sommerhuse, der ikke måtte
være krævet fjernet i henhold til anden lovbestemmelse,
skal fjernes når de der beboede husene den 30. marts
1971 opgiver brugen af husene og i alle tilfælde senest
den 30. marts 1983.

d. Af hensyn til den brug almenheden lovligt kan gøre af
arealerne, kan fredningsmyndighederne og/eller kommunal-
bestyrelsen efter aftale med ejerne og jagtrådet anlægge
stier og parkeringspladser samt opsætte anvisningsskilte,
eventuelt indeholdende færdselsregler.

e. Arealerne kan af de påtaleberettigede eller af ejerne
med de påtaleberettigedes tilladelse plejes således, at
arealernes videnskabelige og rekreative værdier bevares
og/eller udbygges.

f. Såfremt den hidtidige driftsform ikke praktiseres af
ejerne eller brugerne, og arealet som følge deraf æn-
drer karakter, skal de påtaleberettigede være berettiget
til, uden udgift for ejeren, at lade arealerne afgræsse
eller på anden måde behandle, således at den nuværende
landskabelige karakter bevares.

e-e
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g. Der tillægges almenheden adgang til kørende og gående
færdsel på de på medfølgende kort angivne veje og til
gående færdsel på de på kortet viste stier. - I jagt-
sæsonen (1/8 - 31/12) er der ikke adgang til færdsel med
motordrevet køretøj på vejen mellem Nordladen og grænsen
til fup;lereservatet "Tipperne".

h. Nærværende kendelse er ikke til hinder for lovlig ud-
øvelse af sædvanlig jagtkontrol.
Påtaleberettiget for Ringkjøbing amt er fredningsnævnet~
for Ringkøbing amts fredningskreds eller fredningsplan-tt

e
Påtaleberettiget for Ribe amt er fredningsnævnet for Ribe
udvalget for Ringkjøbing amt.

amts fredningskreds eller fredningsplanudvalget for Ribe
amt.u

Nævnet afholdt interne møder, hvorunder sagen drøfte-
des indgående, henholdsvis den 30. maj 1972 og den 17. au-
gust 1972. I sidstnævnte møde deltog sekretariatsleder Gert
Alsted, Ringkøbing, der under forevisning af udarbejdede
skemaer og oversigter udførligt redegjorde for de af IOdS-tt
ejerne og husejerne fremsatte erstatningskrav, der ialt ud-
gjorde et beløb på ca. 60 millioner kroner.

Procedure. •
Landsretssagfører Gravesen havde ved fremsendelsen af

erstatningskrav for de af ham repræsenterede lodsejere an-
modet om lejlighed til mundtligt at procedere eagen.

I denne anledning afholdt fredningsnævnet møde den
15. september 1972, hvori deltog landsretssagfører Grave-
sen, konsulent Verner Hansen samt repræsentanter for lods-
ejerne. Endvidere deltog sekretariatsleder Gert Alsted. ~
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Landsretssagfører Gravesen, der repræsenterer lodø-
ejerne løbenummer l, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 34, 35, 36, 39, 4~, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54,
55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 73, 74, 76,
77, 78, 79, 80, 81, nedlagde principalt påstand om, at
fredningen ikke gennemføres, ~ den vil blive for bekoste-
lig, da det ikke er godtgjort, at arealerne er frednings-
værdige, og da der allerede i stor udstrækning inden for
landsdelen findes tilsvarende arealer, der i vidt omfang er
udpeget til sommerhusbyggeri. Subsidiært påstod han area-
ler på Holmslands Klit, arealer i Ribe amt samt de arealer,
hvorpå jagthytterne er opført, udtaget af fredningspåstanden.

IJandsretssagføreren gjorde gældende, at der ved kom-
binationen af landbrugsdrift, jagtudlejning og udlejning af
lodder til hytter er skabt et fremragende rekreativt område
på jord, der rent landbrugsmæssigt ikke er værdifuld med
den nuværende udnyttelsesform. Han fandt ikke hytterne skæm-
mende og henviste til, at ingen tidligere havde forlangt
disse fjernet. Jagt og fiskeri er iøvrigt et led i land-
brugsdrift, hvorfor hytter til sådanne formål efter hans op-
fattelse ikke kræver byggetilladelse, men må være lovlige
som omfattet af landsbyggelovens § 2 stk. 6. De hytter,
som ejes af landmænd med jord i området, må herefter klart
omfattes af den nævnte bestemmelse. Landsretssagføreren an-
førte endvidere, at bygningsmyndighederne ved ikke at skride
ind over for byggeri, der er udført uden nødvendig tilla-
delse, har et væsentligt medansvar for de siden 1961 op-
førte hytter, hvorfor disse må betragtes som lovlige, så-
ledes at nævnet også må tage stilling til erøtatningskrav
vedrørende disse hytter. Han fremhævede herved den værdi,

-•-
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det har for landmændene, at området er beboet, således at 4t;
kreaturer og indhegninger er under opsyn, hvilket lods-
ejerne, der bor i nogen afstand fra området, vanskeligt selv
kan udøve.

såfremt fredningsnævnet følger påstanden om fredning,
må der ydes fuldstændig erstatning, og landsretssagføreren
henviste herom til sine skriftlige påstande, som han be-
tegnede som yderst moderate og svarende til krav fremsat
i andre sager af lignende karakter. Han henviste herunder ~'
særligt til, at klitarealer er meget værdifulde sommerhue- tt
grunde og til, at der flere steder i undergrunden inden forttområdet findes værdifulde grusforekomster.

Landsretssagfører Gravesen ønskede endelig den efter
mødet den 17. april 1972 ændrede fredningspåstand yderligere
ændret i følgende omfang:
"ad l: Udtalelse fra De samvirkende danske Landbrugsfore-
ninger må også være tilstrækkeligt til undtagelse.
Bygningerne behøver ikke at være erhvervsøkonomisk nødven-
dige for landbrug. Det må være tilstrækkeligt, at de er
erhvervsøkonomisk rimelige for landbrugsdrift. •~: Reparationer af vejskader og udbygninger efter storm-
flod og lignende må være tilladt.
ad 4: Genplantning m~ være tilladt.
ad 5: Rensningsafgrøder må være tilladt i indtil 5 år,
ligesom græsarealer også må pløjes for at give mulighed for
nye kulturgræsser i arealet.
ad 6: De pågældende huse bør i alle tilfælde have lov til
at stå til 30. marts 1983 for at arealet ikke i mellemtiden
skal skæmmes ved stadige nedrivninger.
ad 6d: Jagtselskabet bør have ret til at kontrollere jagten,
også på veje og parkeringspladser."
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Konsulent Verner Hansen, som repræsenterer lodsejerne
løbenummer 9, lo, 13, 33, 36, 37, 38 og 51 tilsluttede sig
det af landsretssagfører Gravesen anførte og gjorde iøvrigt
gældende, at en fredning som påstået ville blive til gavn
for de få og til skade for de mange. Resultatet af en sådan
fredning kan blive, at lodsejerne mister interessen for den
landbrugsmæssige udnyttelse af arealerne, fordi jagtindtæg-
terne herfra, der nu gør driften af området rentabelt, vil
blive formindsket til en trediedel af de nuværende, hvis
hytterne fjernes. Endvidere anførte konsulenten, at den på-
ståede fredning vil betyde, at der ikke kan iværksættes an-
dre former for landbrugsmæssig udnyttelse end den nuværende,
hvilket vil sige, at man er afskåret fra at optage nye
lønnende driftsformer, som i fremtiden måtte blive aktuelle.
Han påstod derfor sine klienter tilkendt erstatning for fra-
tagelsen af denne mulighed for anden udnyttelse af area-
lerne end den i dag benyttede.

Hvad angår den i påstanden fastsatte frist for afslut-
ning af det årlige rørskær gjorde konsulenten særligt gæl-
dende, at fristen bør forlænges till. april. Han bemærkede
herved, at lodsejernes fremsatte erstatningskrav er udreg-
net under denne forudsætning, hvorfor fastsættelse af en tid-
ligere dato i kendelsen vil medføre væsentlig større erstat-
ningskrav.

Konsulenten begrundede iøvrigt sine erstatningskrav
med henvisninger til det fastsatte erstatningsniveau 1 en
afsluttet fredningssag vedrørende Ramten og Dyetrup søer
(Overfredningsnævnets sag nr. 2080/70).

Han påstod endelig sine klienter tilkendt erstatning
for de arealer, der udlægges til veje og stier samt for
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ulemper i forbindelse med almenhedens færdsel på disse.

Besigtigelser og vurderinger:
Efter mødet besigtigede fredningsnævnet internt de

arealer ved Falen A, der tænkes anvendt til udlejning af
lodder til genopstilling af jagthytter. Fredningsplanudval-
gets sekretær oplyste, at udvalget har anmonet planlægnings-
firmaet Møller og Wichmann, Århus, om at udarbejde et skitse-
forslag til, hvordan en hyttebebyggelse kan udformes på de
arealer, som Egvad kommune søger udlagt hertil. FredningSPl~)

udvalget har endvidere optaget forhandlinger med kommunal- tt'
bestyrelsen i Egvad kommune om muligheden for - eventuelt tt'
med godkendelse fra boligministeriet - at dispensere fra
den gældende bygningslovgivning ved genopførelse af hytterne
i det omfang, bygningslovgivningens brandsikringsbestemmel-
ser tillader dette.

Efter at nævnet havde udpeget kreditforeninp.svurde-
ringsmand, tømrermester Svend ~. Sørensen, Varde, til som
bygningssagkyndig at bistå nævnet ved vurderingen af de af
fredningssagen omfattede jagthytter, foretog nævnet den
29. septemher 1972 en besigtigelse og vurdering af en række
enkelte, typiske jordlodder og hytter i området, udpeget i
samarbejde mellem nævnet og repræsentanter for lodsejere og tl)
hytteejere. På grundlag af det herved fremkomne materiale
besluttede nævnet at fortsætte besigtigelserne og vurde-
ringerne af samtlige lodder og hytter i det af fredningspA-
standen omfattede område. pisse besigtigelser fandt efter
skriftlig indvarsling ved anbefalede breve til hver enkelt
lodsejer og hytteejer sted den 18.,24. og 26. oktober samt
den 3. november 1972. Med hensyn til beskrivelse af de en-
kelte lodder og hytter samt til de respektive erstatnings-
påstande og begrundelserne for disse henvises til efter-
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følgende fortegnelse og skematiske oversigt.
På interne møder afholdt den 9. og den 25. november

1972 drøftede fredningsnævnet herefter spørgsmålet om sa-
gens fremme og fastsatte på grundlag af de foretagne besig-
tigelser og den sagkyndiges vurdering de erstatningsbeløb,
som, såfremt sagen skulle fremmes, ville være at tilkende
de enkelte lodsejere og hytteejere, som er berørt af fred-
ningskendelsen.

I henhold til forretningsordenen for fredningsnævn
§ 13, stk. 2, har de enkelte kommunalt valgte medlemmer af
nævnet deltaget i behandlingen af spørgsmål, som angår de
arealer inden for det påstået fredede område, der er belig-
gende i den amts- eller primærkommune, hvori hvert enkelt
medlem er valgt.

Fredningsnævnets votering:
Nævnsmedlemmerne gårdejer Thomas Andersen og fæng-

selsoverbetjent Erik W. Rnevoldsen har voteret for at gen-
nemføre sagen i sin helhed for så vidt angår Ringkøbing Amt.

Nævnsmedlem gårdejer Niels Jensen Pedersen har vote-
ret for, at sagen ikke gennemføres i Blaabjerg kommune,
Ribe amt, da de i Blaabjerg kommune beliggende områder, der
er omfattet af fredningspåstanden, efter dette medlems op-
fattelse i forvejen er tilstrækkeligt beskyttet efter den
gældende naturfredningslovgivning.

Nævnsmedlem gArde jer Erik Rosenstgnd har i princippet
erklæret sig enig med nævnemedlem gårdejer Niels Jensen
Pedersen, men tiltræder, under henvisning til, at medlem-
merne fra Ringkøbing amt for deres omrAde har vedtaget
fredningen gennemført, at det relativt lille område i Ribe
amt medtages i den samlede plan. Dette nævnsmedlem har som
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følge heraf voteret for, at fredningssagen tillige gennem- ..
føres for Ribe amt.

Nævnsmedlemmet dommer Poul Buch, har voteret for, at
sagen gennemføres i sin helhed.

Med bemærkning, at de ca. 240 huse, beliggende inden
for det af fredningspåstanden omfattede område, om hvilke
det er oplyst, at de er opført efter den 31. december 1961
uden tilladelse fra bygningsmyndighederne, ifølge nævnets
beslutning ikke omfattes af nærværende fredningssag, vil 4t
der herefter være at afsiFe kendelse i overensstemmelse med"
nævnets enstemmige beslutning for så vidt angår Ringkøhing 4t
amt og i overensstemmelse med stemmeflertallet for så vidt
angår Ribe amt. Flertallet af nævnets medlemmer har ved af-
gørelsen lagt vægt på de pågældende arealers landskabelige-
og naturvidenskabelige værdi, særligt set i sammenhæng med
de allerede fredede arealer nord- og sydvest for det af på-
standen omfattede område, idet en fredning af de i denne
sag omhandlede arealer vil medføre en samlet sikring af et
meget betydeligt landskab inden for det påtænkte gennem
mange år forberedte sydvest jyske naturparkområde mellem
Skallingen og "Tipperne".

For så vidt angår de af fredningspåstanden omfattede -.;
jagthytter og sommerhuse, der herefter i kendelsen under
eet betegnes som hytter, har nævnet fundet, at det i land-
skabelig henseende må være rettest, at disse hytter ikke
fortsat skal være anbragt midt i det særligt værdifulde land-
skab, som nu underkastes fredning, men i stedet som fore-
slået søges anbragt i det dertil udpegede omr~de ved Falen,
nogle få kilometer fra den nuværende placering og umiddel- 4a'
bart op til de fredede arealer. Under hensyn til at hytte-
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ejerne, 8elvom hytterne flyttes til området ved Falen, i
alt væsentligt vil have de samme jagtmuligheder som nu,
idet der ikke i fredningspåstanden er nedlagt forbud mod
jagt, og under hensyn til, at hytterne efter den ændrede
fredningspåstand først kræves fjernet, når de, der var ejere
af hytterne den 30. marts 1971, opgiver brugen af disse, dog
senest den 30. marts 1983, finder nævnet, at ner 1 forbin-
delse med kravet om hytternes fjernelse alle forhold taget
i betragtning er taget rimeligt hensyn til hytteejerne •
Nævnets medlemmer kan herefter tiltræde, at den del af den
på områderne store Mjøl, Lille Mjøl og Grønbjerg eksiste-
rende hyttebebyggelse, der er omfattet af nærværende fred-
ningssag, fjernes som påstået i medfør af naturfrednings-
lovens § 20, stk. l, 3. pkt.

Frednlngens nærmere omfang og indhold.
Med hensyn til fredningens omfang bemærkes, at fred-

ningsplanudvalget ved skrivelse af 18. maj 1972 (bilag 118)
har ladet et ca. 22 ha stort areal tilhørende I/S Dagslet-
ters Værn og et ca. 12 ha stort areal tilhørende r/s Gammel
Værn udgå af fredningspåstanden, idet disse arealer, der
er beliggende ved Falen å, er udpeget til at tjene til ud-
lejning af lodder til jagthytter. Endvidere er senere den
nordlige afgrænsning af den del af det fredede område, der
er beliggende på Holmelands Klit, flyttet sydpå til nord-
grænsen af det som lb. nr. 62 betegnede areal, hvorved
matr. nr. 156 ~ Søgård Hovedgård, Holmslands klits sogn
med areal ca. 2,3 ha og matr. nr. 156 ah smst. med areal
ca. 0,6 ha samt endelig matr. nr. 156 m smst. med areal
ca. 0,7 ha, udgår af fredningspåstanden.

r anledning af lodsejernes påstand om, at sidste frist
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for rørskæring og bortkørsel af redskaber fra selve rør-
skovsarealerne forlænges til den l. april, har frednings-
nævnet ved brev af lo. maj 1972 (hilag 115) rettet fore-
spørgsel til ViJdtbiologisk Station, Kalø, der i brev af
15. s.md. (bilag 116) har svaret:" •••••••••••••••••••••••••
Vildtbiologisk Station finder det ikke forsvarligt i på-
standens post 6b at sætte l. april som sidste frist for
afhøstning og bortkørsel af tagrør. Man anbefaler at anføre
15. marts som sidste dato og at bevare muligheden for tt
dispensation til fristens udskydning, når særlige forhold ett
konkret år taler derfor." eNævnet har herefter besluttet at forlænf,e fristen for
rørskæring og fjernelse af rør og redskaber fra selve rør-
skovsarealerne til den 15. marts, dog således at perioden
under særlige forhold kan forlænges herudover efter tilla-
dels~ fra de påtaleberettigede.

Nævnet har endvidere fundet, at det ikke er stridende
mod formålet med den påståede fredning, at de enkelte lods-
ejere i samme omfang som hidtil udnytter grusforekomster
på deres ejendomme til eget brug.

Med disse ændringer har nævnet taget den af frednlngs-
planudvalget nedlagte endelige påstand til følge. •Generelle fredningsbestemmelser.

Med de i nedennævnte lodsejerfortegnelse indeholdte
begrænsninger fastsættes herefter følgende generelle bestem-
melser for fredningen:
Arealerne skal, med nedenfor nævnte undtagelser, bevares i

deres nuværende tilstand.
l. Der må ikke opføres bygninger, opstilles boder, skure, tt

telte, campingvogne, eller andre letflyttelige indret-
ninger af bygningsmæssig karakter, master eller andre
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lignende indretninger. Undtaget herfra er alene drifts-
bygninger og skure (læskure og staklader og lignende),
som efter udtalelse af De samvirkende danske I,andbofor-
eninger og De samvirkende danske Husmandsforeninger er
erhvervsøkonomisk nødvendige for landbrug. Sådanne byg-
ninger kan tillades opsat, når deres udseende og place-
ring er godkendt af de påtaleberettigede. Krav til så-
danne bygninger og skure bør stilles således, at disse
ikke fordyres eller bliver mindre praktiske.
Placering af skyde tønder berøres ikke af ovenstående;
dog må retablering af gamle og etablering af nye skyde-
tønder ikke ske nærmere end 100 m fra grænsen til fugle-
reservatet "Tipperne".

2. Der må ikke foretages terrænændringer ved afgravning,
påfyldning og lignende.
Nærværende bestemmelse er ikke til hinder for, at den
enkelte lodsejer udnytter eksisterende grusforekomster
på den af ham ejede jord til eget brug og i samme omfang
som hidtil mod pligt til at retablere forholdene i mar-
ken efter udnyttelsen.
Undtaget fra forbudet mod terrænændringer er iøvri~t
alene arbejder i forbindelse med sandflugtsdæmpning samt
oprensning af bestående kanaler og grøfter, som er nød-
vendig for den nuværende landbrugsmæssige udnyttelse af
arealerne.
Efter tilladelse fra de påtaleberettigede kan der fore-
tages anlæg af kanaler, veje og søer, som står i forbin-
delse med landbrugsmæssige eller jagtmæssige formål, samt
anlæg af diger på samme måde som hidtil til forøgelse
af den naturlige tilvækst af landbrugsarealerne.
Der må ikke etableres nogen form for dambrug i området.
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3. Der må ikke etableres bilophugningspladser og losse-
pladser eller henkastes affald.

4. Der må ikke beplante s eller tilsåes med træer og buske,
medmindre særlige grunde, såsom behov for læplantning,
taler herfor, og i sådanne tilfælde kun efter tilladelse
fra de påtaleberettigede.
Undtaget herfra er alene beplantning omkring eksisterende
beboelses- og landbrugsbygninger, som forbliver eller
etableres i området.

5. Arealer, som i dag henligger som vedvarende græs, over- It'
drev, sump eller rørskov, må ikke opdyrkes.
Dog må græsarealer pløjes til nødvendige rensningsaf-
grøder i indtil 3 år.

6 a. Der må uden de påtaleberettigedes samtykke ikke anvendes
kemiske bekæmpelsesmidler på arealer, der henligger som
græs, overdrev, sump eller rørskov.

b. Rørskovsarealerne må afskæres. Afhøstning og bortkørsel
af rør og redskaber i selve rørskovsarealerne skal ske
i perioden mellem den 1/9 og 15/3. Perioden kan dog un-
der særlige forhold udstrækkes efter tilladelse fra de ~)
påtaleberettigede.

c. De på områderne store Mjøl, Lille Mjøl og Grønbjerg ek-tt:
sisterende jagthytter og sommerhuse, der ikke måtte være
krævet fjernet i henhold til anden lovbestemmelse, skal
fjernes, når de, der var ejere af bebyggelserne den 30.
marts 1971, opgiver brugen af disse, og i alle tilfælde
senest den 30. marts 19A3.

d. Af hensyn til den brug, almenheden lovligt kan gø~e af
arealerne, kan fredningsmyndighederne og/eller kommunal~
bestyrelsen efter aftale med ejerne og jagtrådet anlægge
stier og parkeringspladser samt opsætte anvienlngsekl1te,
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eventuelt indeholdende færdselsregler.
e. Arealerne kan af de påtaleberettigede eller af ejerne

med de påtaleberettigede s tilladelse plejes således, at
arealernes videnskabelige og rekreative værdier bevares
og/eller udbygges.

f. Såfremt den hidtidige driftsform ikke praktiseres af
ejerne eller brugerne, og vedkommende areal som følge
deraf ændrer karakter, skal de påtaleberettigede være
berettiget til efter forudgående varsel til ejeren,
uden udgift for denne at lade arealerne afgræsse eller
på anden måde behandle, således at den nuværende land-
skabelige karakter bevares.

g. Der tillægges almenheden adgang til kørende og gående
færdsel på de på medfølgende kort angivne veje og til
gående færdsel på de på kortet viste stier.- I jaF,t-
sæsonen (1/8 - 31/12) er der i tiden fra 1 time før sol-
nedgang og till time efter solopgang ikke adgang til
færdsel med motordrevet køretøj på vejen mellem Nord-
laden og grænsen til fuglereservatet "Tipperne".

h. Nærværende kendelse er ikke til hinder for lovlig ud-
øvelse af sædvanlig jagtkontrol.
Påtaleberettiget for Ringkøbing amt er fredningsnævnet
for Ringkøbing amts fredningskreds eller fredningsplan-
udvalget for Ringkøbing amt.
Påtaleberettiget for Ribe amt er fredningsnævnet for
Ribe amts fredningskreds eller fredningsplanudvalget for
Ribe amt.

Erstatninger.
Landsretssagfører Gravesen, Viborg, har ved brev af

ll. juli 1972 (bilag 163) for de af ham repræsenterede lods-
ejere nedlagt følgende generelle erstatningspåstand:
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"Jagtindtægter: Mine klienter påstAr Jagtselskabet som ad- e,
ministrerer jagtindtægterne tilkendt erstatning for forrin-
gelse af jagtindtægter 1.500.000,- kr.
Erstatningen må baseres på, at den årlige jagtindtægt over-
stiger 250.000,- kr. og at jagtindtægten i hvert fald vil
blive halveret, således at et kapitaliseret beløb selv efter
fradrag af sparede administrationsomkostninger i hvert
fald vil overstige den anførte påstand."

Landsretssagføreren har i brev af 22. november 1972 __
(bilag 458) vedrørende erstatningskravet for påstAede for- II
ringede jagtindtægter supplerende anført: 1_
"Special påstand. Jagtselskabet, der består af I/S HRrtkorns-
værn, I/S Dagsletters værn, I/S Gl. værn samt lodsejerne
ved formanden Laurids Sommer, har nedlagt påstand på tilken-
delse af erstatning for forringet jagtindtægt, kr. 1.500.000,T
Værnselskaberne har nedlagt særskilt påstand på 1.250.000,-
kr. heraf.

Jeg meddeler herved, at min påstand for lodsejerne
udgør 250.000,00 kr., idet jagtselskabets indtægter fordeles
med 1/6 til lodsejerne, 1/6 til Dagsletters Værn og Gl. væ:lt
og 2/3 til Hartkornsværnet. Mine klienter, lodsejerne,
skal altså i det indbyrdes forhold have ret til 1/6 af de ,~
påståede 1.500.000,00 kr. = 250.000,00 kr."

Endelig har landsretssagfører Gravesen i brev af
23. novemher 1972 (bilag 459) nedlagt påstand om særlig
erstatning til Bjålum klit lodsejerlaug for forringede jagt-
indtægter i anledning af fredningen. I brevet hedder det:

'~pecial påstand. Bjaalum Klit LodsejerIaug.
Her nedlægges særskilt erstatning for forringet jagtlnd- ta
tægter. Arealet drejer sig om 186 ha som ejes af ca. 20 lods-
ejere. Dette areal udlej~s særskilt til jagt for kr. 4.500,00
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,

årligt. Formanden for Lodsejerlauget her er Lars Jensen,
Obling. Jagtindtægterne og kravet her indgår altså ikke i
tallene fra det store jagtselskab.
Der påståes tilkendt erstatning kr. 27.000,00 svarende til
forholdet mellem forringet jagtindtægter og erstatningspå-
stand fra det store jagtselskab."

I det førstnævnte brev af ll. juli 1972 angående er-
statningspåstanden hedder det videre:
"Veje: Hver enkelt lodsejer, som skal afstå nyt areal til
veje eller areal med tidligere private grusveje og stier,
påståes tilkendt arealerstatning og erstatning for mulighed
for færdsel fra vejen med 50.000,- kr./ha.
For afståelse af den eksisterende 8sfaltsvejs areal påståes
ligeledes tilkendt 50.000,- kr./ha og dette beløb tillægges
ja~tselskabet. Erstatningen indeholder også her erstatning
for mulighed for færdsel fra vejene samt godtgørelse for de
betydelige beløb (ca. 200.000,- kr.), som interessentska-
berne har afholdt til vejens etablering og vedligeholdelse.
Der påståes i kendelsen udtrykkeligt tilkendegivet, at der
ikke medfølger ret til jagt på veje og parkeringspladser.
Huse: Såfremt kendelsen går ud på, at der ikke på arealerne
må findes huse og jagthytter påståes for de lodsejere, på
hvis arealer der findes huse, tilkendt en erstatning på
4.000,- kr. pr. etableret lejemål. Dette gælder også huse
bygget 1961 og senere.
Arealerstatning iøvrigt: For arealer udenfor strandfred-
ningslinien og vandbyggelinien påståes tilkendt 1.500,- kr./
ha. For arealer under klitfredning påståes tilkendt 1.500,-
kr./ha. På klitten er der særlig god ager langs fjorden in-
denfor den 100 m strandfredningslinie her påståes der
15.000,- kr./ha.
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Disse tal gælder dog kun den del af arealerne, som ikke k~
udstykkes sammen med arealerne udenfor fredningen, og såle-
des danne en sammenhængende grund, hvor det udenfor fred-
ningen liggende areal er stort nok til en på en sådan grund
rimelig bebyggelse. Kan jorden bruges som en del af en så-
dan grund, påståes samme pris som for baglandet.
For værnsarealer øst for asfaltvejen nedlægges særlig på-
stand af Værnselskaberne.
For arealer fra Gødelbjergene i syd og ned til vandløbet
Gødelen nord derfor påståes 60.000,- kr./ha. Dette gælder

e-nr. 76, 78, 79 og 80 samt østligste lod af nr. 77. For vest-
ligste lod af nr. 77 (med flyveplads) påståes 120.000,- kr.~~
For arealerne nord for Store Lo påståes 60.000,- kr./ha.
For arealer vest for asfaltvejen og for arealer på Holms-
lands Klit påståes 120.000,- kr./ha."

r brev af 25. juli 1972 (bilag 164) har landsretssag-
føreren formuleret den generelle påstands krav om sagsom-
kostninger således, at der påståes tilkendt hver enkelt lods-
ejer specielt sagsomkostningsbeløb, idet der ikke forelig-
ger samlet repræsentation fra alle lodsejerne på en gang. 4t

Herudover har landsretssagføreren nedlagt supplerende,
særskilte påstande vedrørende flere lodsejere. Disses påstatt
de er omtalt i den efterfølgende lodsejerfortegnelse.

Konsulent Verner Hansen, Århus, har i brev af 4. juni
1971 (bilag 42) opgjort det samlede erstatningskrav for
r/s Hartkornsværn, I/S Dagsletters værn og I/S Gammel værn
således:
l. Begrænsninger i landbrugs-

arealets udnyttelse 1711.3942 ha
2. Hindring i at udnytte et areal

(ca. 7 ha) til sommerhuse og jagt-
hytter 7.0000 ha

3.422.000 kr.

700.000 kr.
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3. Reducerede jagtindtægter
4. Vejbidrag m.m.

1 ..500 ..000 kr.
300.000 kr.

laIt 5.922.000 kr.

Med hensyn til reducerede jagtindtægter kan det oplyses, at
de årlige indtægter ved tegning af jagtkort i de senere år
har andraget 260-300.000 kr. Gennemføres fredningen, er det
rimeligt at antage, at dette beløb mindst halveres."

I brev af 14. juli 1972 (bilag 156) har konsulent Ver-
ner Hansen opgjort erstatningskravet således:

"• ••••• •• ••• • •• • • ••••••• • •••• •• •••• •• •• • • • • •••• • • • ••• •
Subsidiært påstås tilkendt følgende erstatninger, der

er opgjort under forudsætning af, at tidspunktet vedr. rør-
skæring ændres fra l. marts til l. april samtidig med at
dispensationsadgangen herfra opretholdes.
Lb. nr. 9, Andreas Christiansen 20.700 kr.

" It lo, Jes P. Christiansen 18.600 "
" "13, Henning Højhus Jensen 24.500 "
It "33, P. K. Vestermark 35.000 "
" "51, Anton Kjeldsen 60.000 "
" "36, I/S Dagslettets Værn 2.780.000 "
" "37, I/S Gl. Værn 16.900 "
" "38, I/S Hartkornsværnet 3.196.800 "

Vedr. erstatningskravet for de fem førstnævnte private
lodsejere skal som begrundelse anføres, at lodsejerne er af-
skåret fra at udnytte arealerne til alle de mangeartede for-
mål, der er muligheder for, og som bevirker, at arealerne
har stor værdi. Såfremt fredningen gennemføres, kan area-
lerne stort set kun anvendes til landbrug uden nogen form
for forbedrende kulturforanstaltninger. Til dette formål vil
arealerne derimod næsten være værdiløse, og det er denne vær-
dinedgang lodsejerne påstår erstattet.
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Det skal samtidig understreges, at de anførte arealertt
størrelse ikke kan god~endes for lodsejerne nr. 13 og 33.
Lodsejerne har oplyst, at deres arealer nu udgør henholds-
vis ca. 4,8 og 5,8 ha.

Vedr. Værnselskaberne.
Det samlede erstatningskrav for de 3 lodsejersammen-'

slutninger kan specificeres således:
I/S Dagslettets Værn, lb. nr. 36.

l. Indskrænkning i den landbrugsmæseige

250.000

udnyttelse, 718,7739 ha a. 2000 kr.
2. For mistede jagtindtægter, incl.

Gl. Værne andel

1.437.550 kr.

3. Direkte afholdte vejudgifter i
1962 og 1964 52.450 "

4. For arealer til offentlig vej og
P-pladser. Ulemper: gennemskæring
af offentlif. vej igennem area-
lerne og offentligheden8 adgang m.m.

5. For fjernelse af huse. Arealet,
hvorpå der findes lovligt opførte

200.000 "

huse, udgør ca. 7 ha 840.000 "
Erstatning ialt 2.7AO.000 kr ...
=====================================-.=

I/S Gl. Værn, lb. nr. 37.
l. Indskrænkning i den landbrugsmæs-

sige udnyttelse,
8.4575 ha a. 2000 kr. 16.900 kr.

I/S Hartkornsværnet, lb. nr. 38.
l. Indskrænkning i den landbrugsmæe-

sige udnyttelse 949.7110 ha
a. 2000 kr. 1.899.420 kr.
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2. For mistede jagtindtægter 1.000.000 kr.
3. Direkte afholdte vejudgifter i

1962 og 1964 97.410 "
4. For arealer til offentlig vej og

P-pladser, ulemper ved gennemskæ-
ring af offentlig vej igennem are-
alerne og offentlighedens adgang
m.m. 200.000 "

e
•e

laIt erstatning 3.196.830 kr.
=========================================

ad l) Angående erstatning for indskrænkning i den landbrugs-
mæssige udnyttelse er der taget hensyn til, at area-
let ikke længere kan afvandes og opdyrkes, hvilket
ville have været en rentabel foranstaltning ved kom-
mende fællesmarkedspriser.
Udarbejdet afvandinrsprojekt for arealet vedlægges.
Desuden er der ved erstatningskravets fastlæggelse
taget hensyn til andre kendelser af tilsvarende ka-
rakter. (Bøvlingfjord o.a.).

ad 2) Ved fredningspåstandens krav om fjernelse af jagt-
hytter vil jagtindtægterne for området reduceres.
Det antages, at reduktionen mindst vil udgøre halv-
delen af de nuværende indtægter, som i de senere år,
for de tre lodsejersammenslutninger (ikke Bjålum),
har andraget omkring 225.000 kr. Kopi af regnskaber
vedlægges. Erstatningen er ansat til halvdelen af de
årlige jagtindtægter kapitalieeret med 12.

ad 3) Værn-selskaberne har bekostet vejen til Nordladen
istandsat i 1962 og 1964. Udgifterne hertil androg
ialt de i specificationen anførte beløb. Disse beløb
påstås erstattet fuldt ud.
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ad 4) Desuden har de 3 lodsejersa~menslutninger haft yder_4t'
ligere udgifter til vejen fra Nordladen og ud til
Tipperne. Der skal afgives arealer til vej- og py
pladser. Der opstår ulemper ved at offentlig vej fø-
res fennem arealerne. Endelig vil offentlighedens ad-
gang påføre ejerne ulemper. For disse forhold forlan-
ges et skønsmæssigt beløb ansat til ialt 400.000 kr.

ad 5) For arealerne, hvorpå der er opført lovlige huse, be-
tyder fredningen en direkte overførsel fra jord af 4t
værdi svarende til sommerhusarealer til dårlig land-tt
brugs jord. Denne værd~fOrringelSe som er følgen an- 4t
slås til 12 kr. pr. m , hvilket må anses for at være
i underkanten, af de handelepriser for sommerhusare-
aler, der konstateres i omr~det. Arealernes størrelee
er for I/S Dagslettets Værn nøgternt opgjort til 7 ha.

Derudover påstås forrentning af erstatningerne samt
sagsomkostninger til nødvendig bistand. Uanset sagens ud-
fald har denne bistand været nødvendig.

"•• •• ••• • •• • • •• • • • •• ••• ••• •• ••• • ••• ••• •••• ••• ••••• ••• •

Endelig har konsulenten i brev af 27. november 1972
(bilag nr. 460) vedrørende erstatningskravet fra r/s Dag-
sletters værn anført:

"På r/s Dagsletters Værns vegne har undertegnede ned-
lagt påstand om en samlet erstatning pA ialt 2.780.000 kr.
Erstatningen for en del af de pågældende arealer er imidler-
tid medtaget under lrs. Johs. F. Gravesens påstand, således
at der er sket en vis overlapning. Arealerne, der drejer "
sig om, er de arealer, der er beliggende vest for vejen til
Tipperne, og som andrager ca. 116 ha.

I overensstemmelse hermed ændres erstatningskravet
fra 2.780.000 kr. til 1.722.000 kr."
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Udover de nævnte erstatninpspåstande har nævnet fra
enkelte lodsejere, respektive disses advokater modtaget
skriftlige erstatningspåstande, som er refereret nedenfor.

Generelle retningslinier for fastsættelse af
erstatninger til lodsejere:

Indledningsvis bemærkes, at der i de tilfælde, hvor
der i den følgende lodsejerfortegnelse ikke er anført noget
erstatningskrav, ikke er tilstillet nævnet nogen udregning
heraf fra lodsejerne eller disses advokater. Der henvises
herved til de ovenfor nævnte generelle erstatningskrav.

De af nævnet fastsatte erstatningsbeløb er anført i
sidste kolonne i det nærværende kendelsw vedhæftede over-
sigtsskema over lodsejernavne, matrikelnumre m.v.

Ved fastsættelsen af erstatningerne til lodsejerne
for den området pålagte fredning med de ovenfor nævnte rå-
dighedsindskrænkninger har nævnet lagt vægt på, at der efter
fredningspåstanden er mulighed for at fortsætte den land-
brugsmæssige udnyttelse af jorden, som hidtil har fundet
sted, og at de oprensningsarbejder m.v., som er nødvendige
for den nuværende landbrugsrnæssige udnyttelse af arealerne,
også må gennemføres, ligesom der efter tilladelse fra de
påtaleherettirede kan foretages anlæg af kanaler, veje og
søer, som står i forbindelse med landbrugsmæssi~e og jagt-
mæssige formål, samt anlæg af diger i samme omfang som
hidtil til forøgelse af den naturlige tilvækst af landbrugs-
arealerne.

På den anden side har nævnet ment ved erstatnings-
fastsættelsen at måtte tage hensyn til, at lodsejerne ved
nen påståede fredning afskæres fra med henblik på en hel
anden mere lønnende udnyttelse af arealet end den hidtil
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kendte at foretage en eventuel ændring af driftsformen 411

eller af vandstandsforholdene.
Nævnet har endvidere taget i betragtning, at det fre-

dede omr~de ligger i landzone, og at det efter alt fore-
.

lig~ende, herunder indhentede erklæringer fra kommuner, be-
rørt af sagen, samt Byudviklingsunvalget for den vestlige
del af Ribe amt, (bilagene nr. 209, 211, 213 og 228) ikke
kan forventes, at der inden for en overskuelig fremtid vil
blive givet tilladelse til udstykning med henblik på op-

Nævnet har herefter fundet, at en almindelig areal-
erstatning for den pålagte fredning for såvidt angår area-
ler, der ikke er klitfredede, og som ikke er at betragte

førelse af sommerhuse i området, hvorfor der ikke findes
at kunne gives erstatning p~ dette grundlag.

som vandarealer, passende kan fastsættes til 900,- kr. pr.ha.
For klitfredede arealer har nævnet fastsat erstat-

ningen til 200 kr. pr. ha og for egentlige vandarealer til
150 kr. pr. ha.

Nævnet har derimod ikke i nærværende sag fundet grund-
lag for at yde en reduceret erstatning for arealer, der er ~I
undergivet begrænsninger i medfør af naturfredningslovens
§§ 46 og 47, idet den væsentligste udnyttelsesmulighed, Ud-ttl

stykning med henblik på salg til bebyg~else, allerede er
udelukket ved lov om by- og landzoner, hvorfor flere lods-
ejere i området efter det for nævnet oplyste da også har
søgt erstatning i henhold til denne lov.

For så vidt angår erstatning for tabt indtægt ved
udlejning af jord til hytter, der er opført inden udgangen
af 1961, har nævnet under hensyn til, at sådanne hytter 41)
vil kunne forblive i området indtil den 30. marts 1983,
fundet det passende at ansætte denne erstatning til 1.000,-
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kr. pr. lejemål.
Summen af den hver lodsejer tilkommende arealerstat-

ning og eventuel erstatning for mistede indtægter ved grund-
udlejning er anført i sidste kolonne i det nærværende ken-
delse vedhæftede oversigtsskema over lodsejere, navne, ma-
trikelnumre m.v.

For så vidt angår påstanden om forhøjet erstatning i
anledning af, at fristen for rørskær og fjernelse af rør
samt for bortkørsel af redskaber i selve rørskovsarealerne
i kendelsen ændres til den 15. marts i stedet for til l. april
som påstået af lodsejerne, har nævnet fundet, at dette for-
hold ikke kan begrunde særlig erstatningsydelse til de på-
gældende lodsejere, idet det ikke findes godtgjort, at fri-
sten 15. marts under normale forhold medfører tab eller ulem-
pe for lodsejerne, og idet der i kendelsen er åbnet mulighed
for at opnå dispensation hos de påtaleberettigede til for-
længelse af fristen under særlige forhold.

Med hensyn til påstanden om erstatning for mistede
jagtlejeindtægter i anledning af jagthytternes fjernelse ved
fredningskendelsen bemærkes, at det for nævnet er oplyst,
at jagtlejeindtægter hidrørende fra jægere, som løser et
dagkort eller et kort for en sæson, fordeles med 2/3 til I/S
Hartkornsværnet v/Anton Kjeldsen, 1/6 til deling mellem
I/S Gl. Værn og r/s Dagsletters Værn v/Peder Vestermark, og
1/6 til Bjålum lodsejerforening v/Peder Christiansen, Obling.

Yderligere bemærkes, at de angivne jagtindtægter efter
nævnets opfattelse ikke vil formindskes væsentligt som følge
af jagthytternes flytning fra Værnet til området ved Falen,
idet afstanden mellem dette område og jagtområderne er så
ringe, at flytningen kun i begrænset omfang vil få indfly-
delse på jægernes ønsker om at drive jagt på Værnet. Nævnet

-------
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har herefter fundet, at der som godtgørelse for eventuelle 4ti
mistede jagtlejeindtægter skønsmæssigt kan tilkendes et
beløb på 200.000 kr. til fordeling mellem jagtselskabets par-
ter som ovenfor anført og i overensstemmelse med disses ved-
tægter om den indbyrdes fordeling af jagtlejen.

Jagtselskabet Bjålum Klit, der ikke indgår i ovennævnte
jagtselskab, og ikke ses at lide noget tab ved fredningene
gennemførelse, kan som følge heraf ikke tilkendes erstatning.

Med hensyn til påstanden OM erstatning for afstAelse ~)
af arealer til veje, stier og parkeringspladser bemærkes, alt)
fredningspåstanden ikke indeholder krav om s~dan afst~else,emen alene om offentlighedens adgang til at benytte veje og
stier, som allerede overvejende eksisterer som private fæl-
lesveje, bortset fra vejen, der fører til Værn Sande, og som
kun gøres tilgængelig for g~ende færdsel.

Med hensyn til erstatning for brugen af veje og stier
bemærkes, at nævnet ikke har fundet, at ulemperne ved gående
færdsel berettiger lodsejerne til noget erstatningsbeløb.

For så vidt angår færdselen med motorkøretøjer har
nævnet bestemt, at der vil være at tillægge I/S DagSlettersttl
Værn og I/S Hartkornsværn henholdsvis 16.000,- kr. og 8.000,-
kr. som en skønsmæssig erstatning for de med den forøgede
færdsel forbundne øgede vedligeholdelsesudgifter og for
ulemper. Det bemærkes herved, at nævnet ikke har anset det
for muligt gennem fredningssagen at medvirke til, at vejen
til Tipper-skellet overgår til offentlig vej, idet de hermed
forbundne udgifter har vist sig at være for store.

Angående parkeringspladser bemærkes, at fredningsken-
delsen alene giver fredningsmyndighederne og/eller k ommunaltt.
bestyrelserne mulighed for at etablere parkeringspladser på
dertil egnet areal efter forudgående aftale med lodsejere,
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hvorfor der ikke findes grundlag for i nærværende kendelse
at fastsætte erstatningsbeløb for afståelse af arealer hertil.

I anledning af, at flere lodsejere har påstået e~8tat-
ning under påberåbelse af, at der i deres jord er værdifulde
grusforekomster, hvis udvinding vil blive forhindret, så-
fremt fredningspåstanden følges, skal nævnet bemærke, at der
ikke er forelagt nævnet nogen dokumentation for sådanne grus-
forekomsters kvalitet og mængde, hvorfor det ikke er muligt
at yde nogen erstatning på det påberåbte grundlag, hvorved
bemærkes, at det ifølge fredningsbestemmelserne post 2,
stk. 2, er tilladt den enkelte lodsejer at udnytte sin ejen-
doms grue forekomster til eget brug og i samme omfang som
hidtil.

Lodsejerfortegnelse.
De anførte løbenumre henviser til det efterfølgende

oversigtsskema.
Løbenr.

l. Magdahl Aae. Ved besigtigelsen den 3. november 1972
mødte ejeren og landsretssagfører Gravesen, der hen-
viste til sin supplerende påstand (bilag nr. 165),
hvori det hedder:
"Der påståee forhøjet erstatning i anledning af, at
2/3 af hele gårdens areal - som er 28 ha - er med i
fredningen. Gårdens pris vil falde overordentlig
meget ved fredning af så stort et areal.
Ejendommen har årlig indtægt 250,- kr. fra rørskær.
1,7 ha mod Ribe amts skel egner sig til indlemmelse
i sommerhusområde.
Der påståes særlig tilladelse til at grave grøft,
hvis det bliver nødvendigt.
Der dyrkes i øjeblikket på arealet korn, og det vi-
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Løbenr. ser sig, at der er en eller to grøfter for lidt."
Herudover påstod ejeren ret til at foretage ind-

Nævnet har ikke anset det for uforeneligt med fred-
ningen, at der gives ejeren tilladelse til at fore-
tage nødvendig ungrøftnin~ i det påståede omfang,
hvorimod en tilladelse til at foretage inddigning
skønnes at ville stride mod fredningens formål.
Der henvises til fredningsbesternmelserne pkt. 2, tt
stk. 4. el
Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte ret-

~
=~~~~~Q~;=~~~==ningslinier til ialt

2. Gunnar Andersen. Landsretssagfører Gravesen mødte
ved besigtipeIsen den 3. november 1972 for ejeren
og gav oplysning om det nuværende ejerforhold.
Landsretssagføreren henviste til sin supplerende
påstand (bilag nr. 166), hvori det hedder:

" ••• • • • • • • • • •• •••• • ••• •••• • • ••• • •• • •••• • ••• •• •• • • • •
Der gøres opmærksom på, at der nu er ny ejer:

Gunnar Andersen, Obling.
Lodsejerfortegnelsens areal indenfor vandbyggelini-
en passer ikke.

"..................................................
Nævnet skal bemærke, at ejendommens areal inden

for vandbyggelinien nu af fredningsplanudvalget er
opm~lt efter foreliggende kort til 2,8 ha.
Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt

Adkomstforholdet må dokumenteres, forinden erstat-
ning kan udbetales.
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Løbenr.
3. Aage Sørensen. Ejeren var mødt personligt ved be-

sigtigelsen nen 3. november 1972. Han har i brev af
13. juli 1972 til nævnet dels protesteret imod fred-
ningen, dels opgjort sit erstatningskrav i anled-
ning af denne til 200.000,- kr.
I brev af 25. oktober 1972 (bilag 197a) har ejeren
blandt andet supplerende anført:

"..................................................
Jeg går ud fra at jeg selv, hvis jeg bare skal er-
hverve mig en enkelt grund, hvor jeg kan være i fred,
må påregne at være.nødsaget til at skulde disponere
over et ikke ringe beløb.

For tab af miljø, rekreative muligheder, arealets
værdiforringelse m.m. må jeg kræve en erstatning på
ikke under 40.000,- kr.

Den anden del af mit erstatningskrav beror på at
få en rimelig erstatning for de 20 lejemål der er
etableret på min lod, en erstatning på 8.000 pr. le-
jemål minus den ene hytte hvor jeg selv har brugsret,
her er mit krav 4.000 kr., ialt en erstatning for
lejemålene p~ 156.000 kr.

Det skal bemærkes at byggeriet på min lod hører
til det ældste, et enkelt hus er fra 1912, den årlige
lejeindtægt er i øjeblikket 6.000 kr.

Udover ovennævnte påstås renter og omkostninger
tilkendt i normalt omfang.

"•• ••••• • ••••• •• • • •••• • • • • • • • •• • •• ••••• •••• •••••

Nævnet har ved besigtigelsen konstateret tilste-
deværelsen af ialt 20 huse på lejejord opført før
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Løbenr. 31/12 1961 på Aage Sørensens areal.
Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt

4. Birtha Buch. Ejeren var mødt ved besigtigelsen den
29. september 1972 og var repræsenteret ved lands-
retssagfører Gravesen den 3. november 1972. Lands-
retssagfører Gravesen henviste til sine supplerende
påstande af henholdsvis ll. juli og 24. juli 1972
(bilag 167 og 168) og til vurderingserklæring fra
statsautoriseret ejendomsmægler Regnar Kri~tensen,

e
ti
eVarde, af 30. juni 1972 (bilag nr. 435).

I bilag 167 hedder det blandt andet:
"Lodsejerfortegnelsens areal indenfor vandbyggeli-
nien passer ikke (sammenlign lodsejer nr. 36 som er
nabo, og hvor der intet areal er indenfor vandbyg-
gelinien) •

Der forlanges forhøjet erstatning, da det her
drejer sig om lo huse på en forholdsvis lille grund.

Der er indtægt fra oplægning af både fra nederstett
nordlige stykke ved Store Lo.

"• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• • ••• • • • •• •• •• •••• • •• • • ••• •
Bilag 168 er sålydende:

"I tilslutning til supplerende påstand af ll. juli
1972 gør jeg opmærksom på, at vandbyggelinien påstås
uden værdibegrænsende hetydning i sagen, idet det
nu er oplyst for mig, at nogle af r.usene stammer helt
tilbage til 1920, altså længe før vandby~~elinie-
spørgsmålet opstod i lovgivningen. Hele det under
fredningspåstanden værende areal må derfor betragtes4t1
som sommerhusarealer, der lovligt er brugt og lov-



e
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ligt kan bruges fremover, og da der i hvert fald er
fem huse fra før 1961 er arealet oven i købet lov-
ligt benyttet på intensiv måde som sommerhusareal.
Den samlede værdi er herefter større end det tidli-
gere påståede, idet arealet må påstås vurderet som
mest fem lovlige sommerhusarealer, og hver sådan
parcel må påregnes at have samme værdi som den
hvortil sommerhusarealer sælges i området på det
tidspunkt hvor erstatningskravene endelig vurderes."

Ejendomsmægler Regnar Kristensens vurderings-
erklæring af 30. juni 1972 udtaler:
"Af ovennævnte lodsejer på Værnet er vi blevet an-
modet om at foretage en uvildig vurdering af area-
lets værdi såfremt den nu påtænkte fredning ikke
bliver gennemført.
Besigtigelsen fandt sted torsdag den 4. maj 1972 og
tilstede var gdr. Ebbe Sommer Larsen, gdr. Lars Jen-
sen, ejendomsmæglerassistent ERIK KRISTENSEN, Varde
samt undertegnede statseks. ejendomsmægler REGNAR
KRISTENSEN, Varde. Ved en senere besigtigelse den
18. maj 1972 har endvidere statseks. ejendomsmægler
POUL ANDERSEN fra vort firma, gennemgået området.
Værnengene, der er en halvø i Ringkøbing Fjord har
både jagtmæssigt og rekreativt meget stor værdi.
Store Mjøl, Lille Mjøl og Grønbjerg Klit ligger som
øer i et tusind tønder land stort, frit område, der
byder på et helt enestående fugleliv. Beliggenheden
ved fjorden gør, at der udover jagt også udøves me-
gen fiskeri, samt lystsejlads af husenes beboere.
Endvidere bør det også nævnes, at der kun er ca.
lo min. kørsel til Vesterhavet.
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I vurderingen er kun medtaget de udlejningsrettig- 4t
heder, der omfatter lovligt opførte huse, d.v.s.
huse opført 1961 eller tidligere. Bjerne af sommer-
husene, weekendhytterne og jagthytterne har oprin-
delig lejet grundene på 5-~rige lejekontrakter, der
nu alle er udløbet, idet der ikke er oprettet eller
fornyet kontrakter medens fredningssagen har stået
på.

Værnengene. På arealet er opført 5 huse. Der er
overfor os oplyst, at husene er opført før 1961 og
således efter definitionen lovligt opførte. Den år~
lige leje skønner vi efter bedste overbevisning bør
være således:

e
e
•

Arealet tilhørende BIRTHA BUeH har matr. nr. 140
Bjørlum med et areal på 7430 m2• Arealet er belig-
gende på nordsiden af store Mjøl, direkte ud til

5 parceller a. kr. 1.200,00 = kr. 6.000 00=========~==
Den kapitalicerede værdi af arealet andrager her-
efter med en forretningsprocent på 8:
6.000 X 100 = kr. 75.000,00

8 y==============
skriver: kroner syvtifemtusinde.
I beregningen er det forudsat, at beløbet betales
kontant samt at beløbet forfalder til betaling i
1972. I,ejeindtægten for de resterende år tilfalder
således køber.
Det erklæres herved, at værdiansættelsen er foreta-
get efter mange omhyggelige overvejelser og efter
vor bedste overbevisning og at vi ikke er part i ~,
sagen eller på nogen måde har personlig eller økono-
misk interesse i sagen.
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Løbenr. Som det fremgår af ovennævnte vurdering er denne
foretaget ud fra en kapitaliceret lejeværdi. Vi
må gøre opmærksom på, at vurderingen vil stille sig
væsentlig anderledes såfremt arealerne kunne udstyk-
kes i parceller med salg for øje.

tf• •• •• • • •• • •• • •• •••• • • • •••• •• • ••• • •• •••• •• • • •• • • • •••
Nævnet må lægge fredningsplanudvalgets oplysninger

om størrelsen af areal inden for vandbyggelinien til
grund for erstatningsheregningen. Nævnet har på
ejendommen konstateret tilstedeværelsen af 5 hytter
opført på lejejord før udgangen af 1961.

Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt ===~~~~Q~;=~~~=

5. Carl Bloch. Ejeren var repræsenteret ved lands-
retssagfører Gravesen ved besigtigelsen den 3. no-
vember 1972. Erstatningen er fastsat efter de oven-
for anførte retningslinier til

ial t ===~~~~Q~;=lg:!:=
6. Ejvind Brarup. Ved besigtigelsen den 3. november

1972 mødte ejeren personligt og med landsretssag-
fører Gravesen, der henviste til sin supplerende
påstand (bilag 169) hvori det hedder:
tf • • •• • •••• ••• • •• •• • ••• •• • •••• •• ••• • •••• • ••• • •••• ••

Der er mulighed for bådehavn og oplægning af både
og derved særlige indtægter fra lystfiskere. Der
nedlægges påstand om, at disse ,aktiviteter fortsat
tillades. Hvis dette ikke kan ske, forlanges for-
højet erstatning.
................................................."

Nævnet har ikke fundet, at det vil stride imod
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Løbenr. fredningsbestemmelserne, at der fortøjes og oplæg- ti
Res mindre både, beregnet til lystfiskeri og jagt.
Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt

7. Hans Brarup. Ved besigtigelsen den 3. november 1972
mødte ejeren personligt med landsretssagfører Grave-
sen.
Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte e===~~~2Q~;=~~~=e

Brarup. Ved besigtigelsen den 3. november 1972
ejeren personliRt med landsretssagfører Grave~

retningslinier til ialt

8. Oskar
mødte
sen.
Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte ret-
ningslinier til ialt

9. Andreas Christensen. Ved besigtigelsen den 3. novem-
ber 1972 mødte ejeren ved konsulent Verner Hansen,
der henviste til påstand og begrundelser herfor, an-
ført i brev af 14. juli 1972 (bilag 156, citeret
ovenfor).
Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte ret-
ningslinier til ialt

10. Jes P. Christiansen. Ved besigtigelsen den 3. novem-
ber 1972 mødte ejeren ved konsulent Verner Hansen,
der henviste til påstand og begrundelse herfor, an-
ført i brev af 14. juli 1972 (bilag 156, citeret
ovenfor).
Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte rett
ningslinier til ialt ===~~~~~~;=~~~=
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Løbenr.
ll. Anna Petrine Christensen. Landsretssagfører Grave-

sen mødte ved besigtigelsen den 3. november 1972
med Chr. Koldtoft Chrietensen, Sdr. Bork, der op-
lystes at være den ny ejer af ejendommen. Der hen-
vistes til landsretssaRfører Gravesens supplerende
påstand (bilag 170), hvori det hedder:

" • • • •• •• • • • •••• • • ••••• •• ••• • • ••• • •• •• • ••• • •• ••• • •• •
Der er muli~hed for bAdehavn og oplægning af både
og derved særlige indtæ~ter fra lystfiskere. Der
nedlægges påstand om, at disse aktiviteter fortsat
tillades. Hvis dette ikke kan ske, forlanges for-
højet erstatning.

"•• ••• • • • • • • • • •• • •• • • ••• • ••• ••••••••••• ••• • • •• • ••••

Nævnet har ikke fundet, at det vil stride imod
fredningen, at der fortøjes og oplægges mindre både,
beregnet til lystfiskeri og jagt. Erstatningen er
fastsat efter de ovenfor anførte retningslinier til
ialt l 260 - kr====~===~====~=
Erstatningen vil ikke kunne udbetales, forinden
adkomstforholdet dokumenteres.

12. Jens Bloch. Ved besigtigelsen den 3. november 1972
var ejeren mødt personligt og med landsretssagfører
Gravesen, der henviste til sin supplerende påstand
(hilag 171), hvori det hedder:

" ••• • •••• •• • •• • • •• •• • • • • • •••• • ••••••••• •• •• • • • •• • •

Da ejendommen går igennem både Lille Mjøl og Store
Mjøl har denne ejendom det måske mest eftertragtede
sted af samtlige ejendomme.

"• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • •
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Løbenr. Såfremt der oprettes parkeringsplads på ejerens 4t
jord, forbeholder ejeren sig ret til at kræve et
hegn omkring klitterne opsat og vedlip.eholdt af det
offentlige, eventuelt at sandflugtsbekæmpelsen skal
foretages af det offentliee.

Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte,
retningslinier til ialt

Spørgsmålene om indhegning og om sandflugtsbekæmpel-
se vil være at afgøre i forbindelse med en eventuel tt)
aftale mellem ejeren og fredninf,splanudvalget om par1t\
keringsplads. e

13. Alfred Jensen. Ved besigtigelsen den 3. novemher 1972
mødte konsulent Verner Hansen, der oplyste, at ejen-
dommen nu ejes af Henning Jensen, Sdr. Bork, samt
henviste til sin påstand og begrundelse herfor, an-
ført i brev af 14. juli 1972 (bilag 156, citeret
ovenfor).

Ejerens påstand om, at hans areal, omfattet af
fredningen, udgør 4,8 ha har ikke kunnet bekræftes tt
af fredninr,splanudvalget. Nævnet må lægge frednings-
planudvalgets oplysninger om arealets størrelse til
~rund.

Erstatningen, der er fastsat efter de ovenfor an-
førte retningslinier, til ialt

vil ikke kunne udbetales, forinden adkomstforholdet
er dokumenteret.

14. Lars Jensen. Ved besigtigelsen den 3. november 1972
mødte ejeren med landsretssagfører Gravesen, der henit
viste til vurderingserklæring af l. juni 1972 fra
statsaut. ejendomsmægler Regnar Kristensen, Varde,
(bilag 434) hvori det blandt andet hedder:
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Løbenr. "Vurdering: arealer på Værnet tilhørende hr. gdr.
Lars Jensen Bork.-----------~-------------------------------------
Af ovennævnte lodsejer på Værnengene er vi i april
måned 1972 blevet anmodet om, at foretage en uvil-
dig vurdering af arealernes værdi, såfremt den nu
påtænkte fredning ikke blev gennemført og de nu
ulovlige huse fjernet. Besigtigelsen af arealet fandt
sted torsdag den 4. maj 1972 •••••••••••••••••••••••

e
e-

I vurderingen er kun medtaget de udlejningsrettighe-
der, der omfatter lovli~t opførte huse, d.v.s. huse
opført 1961 eller tidlip,ere.
Ejerne af sommerhuse,weekend-hytter og jagthytter
har oprindeligt lejet grundene på 5-årige lejekon-
trakter, der nu alle er udløbet, idet der ikke er
oprettet eller fornyet kontrakter medens freonings-
sagen har stået på.
Der er i vurderingen set bort fra de ulovlige huse,
dog således at man er opmærksom p~, at de lovligt
opførte huse vil komme til at ligge mere frit og
dermed mere attraktivt" når de ulovlige huse fjernes.
Ved beregningen af udlejningsværdien er der taget
hensyn til, hvad der gives i leje for tilsvarende
grunde langs den jyske vestkyst.

Gdr. Lars Jensen ejer den sydvestlige del af
store Mjøl, matr. nr. 37, 38a og 39a på ialt 35 ha
1557 m2• Heraf ligger dog kun ca. 4,5 ha op i store
Mjøl og er bebygget med 30 lovligt opførte huse.
Området er let kuperet og bebyggelsen forholdsvis
jævnt fordelt på de 4,5 ha.
Den gennemsnitlige parcelstørrelse er ca. 1500
Den årlige lejeværdi er vurderet således:

2m •
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30 parceller a. kr. 1.200,00 = =~~~=~g~ggg~gg~=4I
Den kapitalicerede værdi af arealet andrager her-
efter med en forrentningsprocent på 8 =
36,000 x 100

8

Skriver: kroner firehundredefemtitusinde.
I beregningen er det forudsat, at beløbet betales
kontant, samt at beløbet forfalder til betaling i
1972. Lejeindtægten for de resterende år tilfalder tt
sålerles køber.
Det erklæres herved, at værdianAættelsen er foreta- et
get efter mange omhyggelige overvejelser og efter 4t
vor bedste overbevisning og at vi ikke er part i sa-
gen eller på nogen måde har personlig eller økono-
misk interesse i sagen.
Som det fremgAr af ovennævnte vurdering er denne
foretaget ud fra en kapitaliceret lejeværdi. Vi m~
gøre opmærksom på, at vurderingen ville stille sig
væsentligt anderledes sAfremt arealerne kunne ud-
stykkes i parceller med salg for øje.

= kr. 450.000,00

"......................................... ..........
~ndvidere blev det anført, at der er ral fore-

komster på arealet.
Fredningsplanudvalget har senest opmålt ejendom-

mens samlede areal til 35,4 ha, hvoraf 17,0 ha er
klitfredet, hvilket nævnet har lagt til grund ved
erstatningsfastsættelsen.

Nævnet har på ejendommen konstateret ti1stedevæ~
relsen af ~o hytter opført på lejejord før udgan-
gen af 1961.

Brst~tnln~en er fastsat efter de ovenfor anførte
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Løbenr. retningslinier til ialt

15. Laurids Jensen. Ved besigtigelsen den 3. november
1972 mødte landsretssagfører Gravesen, der bemærke-
de, at ejerforholdene er uafklarede og henviste her-
om til sine breve (bilagene nr. 172 og 205).

Iflg.tingbogen er ejerne:
l) Jes Christensen for t,
2) Mads Sillesen for t,
3) Broder Kristian Christensen for 1, og
4) Aage Jensen med !.

Erstatningen, der er fastsat efter de ovenfor
anførte retningslinier til ialt ===~~~~~Q~;=~~~~
vil ikke kunne udbetales, forinden adkomstforholdene
er dokumenteret.

16. Jens Peder Jensen. Ved besigtigelsen den 3. november
1972 mødte landsretssagfører Gravesen og gårdejer
Lars Jensen for ejeren.

Fredningsplanudvalget har senest udregnet ejen-
dommens areal under fredning til 5,2 ha, deraf
2,3 ha klitfredet.

Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt ====~~Q~Q~;=~~~=

17. N.P. Jørgensen. Ved besigtigelsen den 3. november
1972 mødte landsretssagfører Gravesen for ejeren.
Han anførte, at ejendommen var egnet til sommerhus-
bebyggelse, idet ejeren ved jordfordelingen havde
erhvervet netop denne lod med en klit, for at han
skulle have mulighed for at bygge et sommerhus.

Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte

retningslinier til ialt ====~~~~Q~;=~~~=
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Løbenr. ti
18. Fru Astrid K. Clausen. Ved hesigtigelsen mødte lands-

retssagfører Gravesen for ejeren og påstod erstat-
ning efter den af ham nedlaRte generelle påstand.

Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte,
retningslinier til ialt

19. Kjær f.1. Clausen. Ved besigtigelsen mørlte landsrets-
sagfører Gravesen for ejeren og påstod erstatning
efter den af ham nedla~te generelle påstand.

retningslinier til ialt

e
e
e

Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte

20. Peder Christiansen. Ved hesip.tigelsen den 3. novem-
ber 1972 møflte ejeren sammen med land sretssagfører
Gravesen. Ejeren oplyste, ~t han, da fredningssagen
begyndte, havde skrevet kontrakt med 4 lejere om
leje af jord hos ham til sommerhuse, som de ønskede
at opføre. Han spurgte formanden for fredningsplan-
Ul~valget i Ringkøbing amt, hvorlelies han skulle for-
holde sig, og fik til svar, at der ikke måtte op- tt
føres sommerhuse uden tilladelse, men at ejeren un-
der fredningssagen ville blive stillet på samme måde,
som de lodsejere, der allerede havde lejet jord ud, tt·
da fredningssagen begyndte, og på hvis jord der var
opført hytter. Han påstod derfor erstatning for tab
af lejeindtæp,t, som han kunne have haft af disse 4

hytter, der skulle have været opført p~ hans lodder
nr. 6, 8, 11 og 12. Der henvises til bilag nr. 173 -
og brev af 6. november 1972 (bilag nr. 454) fra eje~eren til nævnet.

Nævnet har ikke fundet at Kunne tilkende ejeren
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Løbe nr. erstatning for den hypotetiske lejeindtægt, alle-
rede fordi der ikke,da fredningssagen blev rejst,
forelå - og ikke kunne opnås - tilladelse til at
opføre de omtalte 4 sommerhuse.
Iøvrigt er erstatningen fastsat efter de ovenfor an-
førte retningslinier til ialt

21. Ebbe Sommer Larsen. Ved besigtigelsen den 3. novem-
ber 1972 mødte ejeren personligt og med landsrets-
sagfører Gravesen, der henviste til statseksamineret
ejendomsmægler Regnar Kristensens vurdering (bilag
198a) , der er indhentet af grundejeren.

I vurderingserklæringen hedder det blandt andet:

" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • •

Vurdering: areal på Værnet tilhørende gdr. Ebbe
Sommer Larsen Sdr. Bork.-------------~----------------------------------
Af ovennævnte lodsejer er vi i april måned 1972
blevet anmodet om, at foretage en uvildig vurdering
af arealets værdi, såfremt den nu påtænkte fredning
ikke blev gennemført og de nu ulovlige huse fjernet.
Besigtigelse af arealet fandt sted torsdag den 4.
maj 1972 og tilstede var gårdejer Ebbe Sommer Larsen,
gdr. Lars Jensen, ejendomsmæglerassistent ERIK KRI-
STENSEN, Varde samt undertegnede statseks. ejendoms-
mægler REGNAR KRISTENSEN, Varde. Ved en senere be-
sigtigelse den 18. maj 1972 har endvidere statseks.
ejendomsmægler POUL ANDERSEN fra vort firma gennem-
gået området.
• • • • • •• ••• • • ••• •• •• • •• • •• • • •••• • • ••• •• • • ••• • ••• • •• •
I vurderingen er kun medtaget de udlejningsrettig-
heder, der omfatter lovligt opførte huse, d.v.s.
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Løbenr. huse opført 1961 eller tidlipere. Ejerne af sommer-ti
huse, weekend-hytter og jagthytter har oprindelig
lejet grundene på 5-årige lejekontrakter, der nu
alle er udløbet, idet der ikke er oprettet eller for-
nyet kontrakter medens fredningssagen har stået på:
u~~er-i vurderingen set bort. fra de huse, Bom er
ulov1t~t QP!ørtQ~ dQ~ aåled$~ at man er opmærksom
plI &t ae lQvltlt Qpt@~t~ hu~e, v!.lko~mQ til at ligge
mt~@ frtl 0l dtrmta m.~e &tl~&~ttvt, ftA~de ulov- -.
111@hUlt t~t~ftt. - .t ko~'btl~ l Ol I. tt
Vtd b.~e«n1ft1.n &t ual'~ft1nclverd1.ft er der tac,t
henlyft til. hvad der rives 1 lej. tor tilsvarende 4t
grunde lan,s den jyske vestkyst.
Arealet tllherende «Ardejer Ebbe Sommer Larsen.
matr. nr. 19 BjAlum andrager lalt 5 ha 4914 m2•
Af kortbl1agene ses arealets 2 dele samt de nuve-
~ende huses plaoerlng. Den vestllp,e del af arealet,
der ligger på nordsiden af Lille Mjøl er meget ku-
peret og delt fra Store Mjøl af et oa. 18750 m2
lavt engareal. Bebyggelsen på Lille Mjøl, der omfat4t
ter 13 lovligt opførte huse er meget spredt.
Den østlige del, der er en del af det nordvestlige
område af store Mjøl er knap så kuperet. Bebyggel-
sen omfatter 12 huse, der ligger i selve store Mjø1,
medens 3 ligger frit ud i engarealet. Den gennemsnit-

2lige parcelstørrelse er ca. 1100 m •
Den årlige lejeværdi skønner vi efter bedste over-
bevisning bør være således:
13 parceller ved Lille Mjø1 ea. kr. 1500,- = kr. 19.500,00

5 parceller ved engarealet
a. 1.200,- kr. = 6.000,00
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Løbenr. lo parceller ved ~tore Mjøl)
a. kr. 1.000,- = kr. 10.000,00

28 parceller ••••••••••••••••• =~~~=~~~~~~~~~==
Den kapitalicerede værdi af arealet andrager her-
efter med en forrentningsprocent på 8 =
35.500 x 100 = kr. 443.750,00

8

skriver:kroner firehundredefiretitretusinde syvhun-
dredefemt i.

I beregningen er det forudsat, at beløbet betales
kontant samt at beløbet forfalder til betaling i
1972. LejeindtæRten for de resterende år tilfalder
således køber.
Det erklæres herved, at værdiansættelsen er foreta-
get efter mange omhygp,elige overvejelser og efter
vor bedste overbevisning og at vi ikke er part i sa-
gen eller på nogen måde har personlip, eller økono-
misk interesse i området.
Som det fremgår af ovennævnte vurdering er denne fo-
retaget ud fra en kapitaliceret lejeværdi. Vi må gø-
re opmærksom på, at vurderingen ville stille sig
væsentligt anderledes såfremt arealerne kunne ud-
stykkes i parceller med salg for øje.

"• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e e • • • • • • • • • • • • •

Ejeren gjorde gældende, at flere myndigheder har
godkendt byggeriet af huse på hans jord. Sognerådet
i Sdr. Bork godkendte således i 1962, at han an-
lagde en ny vej nord om Lillemjøl af hensyn til de
eksisterende huse, idet vejen syd om Mjølen blev
sløjfet. Sognerådsformanden og kommunekassereren
sagde på ejerens forespørgsel angående eventuel til-
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Løbenr. ladeIse til byggeri, at ejeren blot kunne bygge ..
nogle nye huse. De kendte ikke noget til et forbud
mod at bygge på stedet. Ejeren opfattede dette som
en tilladelse til byggeri. Han har ikke f~et noget
påbud om at undlade at bygge.

Bndelig gjorde ejeren gældende, at han ved jord~
fo~delingen i 1962 fik en mindre lod, end han var
berettiget til, fordi der her var mulighed for at
få lejeindtægt af huse, hvilket der også er taget ~
hensyn til ved ejendoms-vurderingen. eNævnet har ikke fundet det godtgjort, at de om-
handlede hytter er blevet godkendt af byggemyndighe4t
den. Nævnet har konstateret tilstedeværelsen af 28
hytter opført på lejejord før udgangen af 1961.

Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt

22. Niels Chr. larsen. Ved hesigti~elsen den ;. novemher
1972 mødte ejeren sammen med landsretssagfører Grave-
sen, der henviste til sin supplerende påstand (hi- tt
lag 174), der er sålydende:

"Der ønskes nedlaRt påstand om, at det forbydes
at gøre landgang fra håde på dette areal." •Rjeren oplyste, at hans ejendom er beliggende p~
"Grønbjerg" , og at alle huse dir er opført efter
1963.

Nævnet har ikke ment blandt fredningsbestemmel-
serne at kunne medtage forbud mod landgang fra både,
men må henvise ejeren til at forhindre landgang ved
at hånd~æve sin ejendomsret til arealet.

Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt
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Løbenr.
23. Niels Peder Madsen. Ved besigtigelsen den 3. novem-

ber 1972 mødte landsretssagfører Gravesen, der gjorde
gældende, Rt der på den sydvestli~e lod findes grun-
de, der er egnede til udstykning.

Uden nærmere oplysning om mulighederne for at
foretage udstykning har nævnet ikke kunnet lægge det-
te anbringende til grund ved erstatningsfastsættel-
sen, som er sket efter de ovenfor anførte retnings-
linier.

Erstatnin~en fastsættes til ialt ==g~gg~~~=~~~=
24. Svend N. Nedergaard. Ved besigtigelsen den 3. novem-

ber 1972 mødte landsretssagfører Gravesen, der på-
stod erstatning i overensstemmelse med sin generel-
le pAstand.
Nævnet fastsatte erstatning efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt ==~~~~Q~~=~~~=

25. Niels Erik Nyland. Ejeren var ikke mødt ved besig-
tigelserne den 29. september og 3. november 1972,
men var den sidstnævnte dag repræsenteret af lands-
retssagfører Gravesen og I,ars Jensen. Lars Jensen
oplyste, at arealet var oversvømmet i 1921 og i 1952.

Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt ==~~11Q~~=~~~=

26. Gunnar Engberg Pedersen. Ved hesigtigelsen den 3.
november 1972 mødte ejeren sammen med landsretssag-
fører Gravesen, der henviste til sin supplerende på-
stand (bilag nr. 175), hvori det hedder:

"Klitfredningsarealet synes forkert anført i

lodsejerfortegnelsen.
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Der tages forbehold om ret til at opdyrke 4 ha tt
og til før opdyrknin~en at udgrøfte disse.

Der tages forbehold om erstatning for et hus
(hus nr. 7) som ejeren har købt til eget brug for
adskilliRe år siden."

Landsretssagfører Gravesen oplyste. at af de
15.07 ha, som påsths fredet, er 10,4 ha mark og 4.0
ha eng, som ejeren ønsker at udgrøfte og oprlyrke.
Ejeren købte i 1970 et hus (nr. 7) af en af sine ~,
lejere og påstår dette bibeholdt, eventuelt som red~
skabshue. Huset blev opført i 1964.

Nævnet må i mangel af nærmere dokumentation for~
ejerens anbringende om størrelsen af det klitfredede
areal lægge det af fredningsplanudvalget anførte
areal til grund ved erstatningsfastsættelsen.

Nævnet har ikke anset fredningen for at være til
hinder for, at ejeren foretager nødvendig grøftning
i det p~ståede omfang. Derimod finder nævnet, at
ejerens hytte, der fremtræder som en decideret fri-
tidshytte, ikke omfattes af undtagelsesbestemmelse~
i de generelle fredningsbestemmelser, post l, 2. pkt.,
hvorfor der ikke kan gives tilladelse til husets
beholdeIse.

Nævnet har ikke på denne ejendom konstateret til-
stedeværelsen af huse opført på leje jord før udgan-
gen af 1961.

F,rstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt

27. Laurids Siem. Ved besigtigelsen den 3. november 19~
mødte ejeren med landsretssagfører Gravesen. der hen-
viste til sin supplerende påstand, (bilag nr. 176),
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-e
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Løbenr. hvori det hedder:
"Der påståes særlig erstatning for mulighed for

bådehavn, jfr. lodsejer nr. 6."
Nævnet finder ikke, at det vil stride imod fred-

ningshestemmelserne, at der fortøjes og oplægges
mindre både, beregnet til lystfiskeri og jagt.

Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt ==&~~~Q!;=~~~=

28. Arne Thomsen. Ved besigtigelsen den 3. november
1972 mødte landsretssagfører Gravesen, der henviste
til sin generelle påstand.

Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt ==l~~~Q!;=~~~=

29. Laurids Sommer. Ved besigtigelsen den 3. november
1972 mødte ejeren personligt og med landsretssagfører
Gravesen, der henviste til sin generelle påstand.
Nævnet har på ejendommen konstateret tilstedeværel-
sen af 2 hytter, opført på lejejord før udgangen af
1961.

Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt =l~~lgQ!;=~~=

30. Tage Sørensen. Ejeren var ikke mødt ved besigtigel-
sen den 29. september 1972. Den 3. november 1972
mødte landsretssagfører Gravesen, der henviste til
sin generelle påstand.

Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt ==l~~QQ!;=~~~=

31. Søren Lykke Sørensen. Ved besigtigelsen den 29. sep-
tember 1972 var ejeren repræsenteret af gårdejer
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Løbenr. Peder Vestermark, der gjorde gældende, at net op- tt
rindeligt påståede beløb på 1.500 kr. i erstatning
for arealer omfattet af strandbyggelinien er for
lavt ansat, idet denne ejer i særlig grad vil mærke
nedgang i jagtindtægterne.

Ved besigtigelsen den 3. november 1972 mødte
landsretssagfører Gravesen for ejeren og henviste
til sin generelle påstand.

Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførtett
retningslinier til ialt

32. Valdemar Sørensen. Ven besigtigelsen den 3. novembe~
1972 mødte landsretssagfører Gravesen, der henviste
til sin generelle påstand.

Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt

33. Peder K. Vestermark. Ved besigtigelsen den 3. novem-
ber 1972 mødte ejeren personligt og med konsulent
Verner Hansen, der henviste til sin skriftlige på-
stand. (bilag 42 og 156). Han gjorde gældenne, at tt
5,8 ha af Vestermarks ejendom er omfattet af fred-
ningssaf;en og foreviste til dokumentation herfor enel
kvittering af 28. januar 1971 fra jagtselskaberne,
hvorefter Vestermark har fået udbetalt andel i jagt-
indtægterne i forhold til 5,8 ha.

Fredningsplanudvalget har senere udregnet det
omhandlede areal efter foreliggende kort og luft-
fotos til 5,7 ha, hvilket nævnet har fundet at m~tte
lægge til grund. e

Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt 5.1'30,- kr.=============::::==
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Løbenr.
34. Kristian Ø1gaard. Ved besigtigelsen mødte ejeren

personligt og med landsretssagfører Gravesen, der
gjorde gældende, at arealet egner sig til udstyk-
ning til sommerhusgrunde. Ejeren erhvervede arealet
for 25 år siden og lovede dengang sine søskende, at
de hver især måtte anbringe en hytte på stedet,
hvilket imidlertid ikke er sket.

Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt ==~~~gQ~;=~~~==

35. Arealet oplyses at være overdraget til Laurids
Sommer Jacobsen (løbenr. 39), jfr. bilag nr. 177.
Løbenr. 35 vil derfor blive omtalt i forbindelse med
løbenr. 39.

36. I/S Dagsletters Værn ved formanden, gårdejer Peder
Chr. Vestermark. Ved besigtigelsen den 3. november
1972 mødte Vestermark og konsulent Verner Hansen,
der repræsenterer ejerne for så vidt angår arealer
øst for asfaltvejen. Verner Hansen henviste til sine
skriftlige påstande (bilag nr. 42 og 156) og gjorde
herudover gældende, at mulighederne for intensiv
udnyttelse af arealet i landbrugemæseig henseende
standses ved fredningen. Han påstod ret til udgrøft-
ning. Vestermark anførte, at area1erne,der var
nævnt under løbenr. 36, var omfattet af afvandings-
projektet af 1951.

Om arealet henvises til bilag nr. 118 med under-
bilag samt konsulent Verner Hansens brev af 27. no-
vember 1972 (bilag nr. 460).

Landsretssagfører Gravesen, der repræsenterer
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Løbenr. ejerne for s!tvidt angår area.ler vest for asfalt- e
vejen, var mødt ved besigtigelsen den 3. november
1972 og henviste til sin generelle erstatningspå-
stand (bilag nr. 163) samt til sin supplerende på-
stand (bilag nr. 178), hvori det hedder:

"For interessentskabet påstår jeg erstatning ve~-
rørende arealer til husudlejning, nemlig interes-
sentskabets samtlige arealer vest for asfaltvejen.
Vedrørende arealer øst for asfaltvejen er interes- ~,
sentskabet repræsenteret af landbrugskonsulent Ver-ener Han sen."

P. Vestermark anførte, at Bl~bjerg kommune har ~
tilbudt at føre en vandledning frem til husene ph
I/S Dagsletters Værn's område.

Nævnet har på ejendommen konstateret tilstedevæ-
relsen af 72 huse opført på lejejord før udgangen -
af 1961.

Bf ter at en del af denne lodsejers areal er ud-
taget af frenningspåstanden, har fredningsplanudval-
get opmålt det af fredningssagen omfattede areal tt,
til 7?5,8 ha, hvoraf 12,4 ha er klitfredet.

ges udgrøftning i videre omfang end fastsat i de
Nævnet har ikke kunnet godkende, at der foreta- ej

generelle fredningsbestemmelser.
Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte

retningslinier til ialt

37. I/S Gl. Værn, ved formanden, gårdejer Peder Chr.
Vestermark. Ved besigtigelsen var Vestermark mødt
sammen med konsulent Verner Hansen, der henviste tt
til sin skriftlir,e påstand (bilag nr. 42 og nr.
156), samt til bilag 118 for så vidt angår arealet.
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Løbenr. Efter at en del af denne lodsejers areal er ud-
taget af fredningspåstanden, har fredningsplanud-
valget opmålt det af fredningssagen omfattede areal
til 8,5 ha, hvoraf intet er klitfrenet.

Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt ==1~g~Q~;=~~~=

38. I/S Hartkornsværnet ved formanden, gårdejer Anton
Kjeldsen. Ved besigtigelsen den 3. november 1972
mødte Anton Kjeldsen og KarlO. Jessen samt med
disse konsulent Verner Hansen, der henviste til sin
skriftlige påstand (bilag 42 og 156) samt gjorde
gældende, at der må F,ives erstatning, ikke efter
værdien i handel og vandel i dag, men efter de mu-
ligheder, som fratages ejerne med hensyn til frem-
tidig landbrugsmæssig udnyttelse af arealerne. Han
oplyste, at der fra denne lodsejers rørskovsarealer
hvert år leveres et par tusinde traver tagrør.

Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt ==ggQ~~~Q~;=~~~=

•
39. Laurids Sommer Jacobsen. Ejeren var mødt ved be-

sigtigelsen den 29. september 1972 og den 3. novem-
ber 1972 tilligemed landsretssagfører Gravesen, der
henviste til sin supplerende påstand, bilag 179,
hvori det hedder:

"Denne lodsejer har søgt erstatning efter loven
om by- og landzoner.

På arealet findes ral."
Den sydlige del af arealet påstodes egnet til

sommerhusbebyggelse.
Fredningsplanudvalget har oprnålt de under løbenr.

35 og løbenr. 39 værende arealer til ialt 10,6 ha,
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Løbenr. heraf intet klitfredet.
Erstatningen, der for så vidt ang~r arealer,

hidrørende fra løbenr. 35, først vil kunne udbetales,
når adkomstforholdet til denne lod er dokumenteret,
er fastsat efter de ovenfor anførte retningslinier
til ialt

40. Ved besigtigelsen den ~. november 1972 mødte lands-
retssagfører Gravesen, dp.r henviste til sin supple-

32 og 155.

~•rende påstand, bilag nr. 180, samt til bilagene nr.

Lodden udgår, idet fredningsplanudvalget har med--"
delt, at arealet er fordelt mellem henholdsvis lods-
ejerne nr. 14, 22 og 4~.

41. S.A. Kobberup. Ved besigtigelsen den 26. oktober 1972
var ejeren mødt personligt. Nævnet besigtigede ved
denne lejlighed såvel det af ejeren på grunden op-
førte hus som selve grunden.

Den 3. november 1972 påstod landsretssagfører Gra-
vesen for ejeren principalt huset bibeholdt under ~Y

henvisning til, at det ligger isoleret og skjult bag
klitter; subsidiært påstOd han erstatnin~, hvorved
han henviste til sin supplerende påstand (bilag nr.
181), hvori det hedder:

•
"Denne lodsejer har hus på arealet, oprindeligt

bygget i 1960. Muligt bør ejendommen vurderes som en
helhed, men hvis huset vurderes for sig selv bør
grunden beregnes som mindst 8 sommerhusgrunde å

1.000 m2."
Endvidere henvistes til ejendomsmægler Regnar

Kristensens vurderingserklæring af 30. juni 1972 ind-
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hentet af ejeren. I erklæringen hedder det:
"Vurdering: ejendom på Værnet tilhørende S.A.

~222~E~E_=_~~~E~_~E~_22_~J~!~~~ _
Vi er i maj m~ned 1972 blevet anmodet om at fore-

tage en uvildig vurdering af ovennævnte ejendoms vær-
di, såfremt den nu påtænkte fredning ikke bliver gen-
nemført.
.....................................................
Besigtigelsen af arealet fandt sted tirsdag den 6.
juni 1972 og tilstede var gdr. Ebbe Sommer LArsen,
gdr. Lars Jensen ejers repræsentanter, ejendornsmægler-
assistent ERIK KRISTENSEN samt undertegnede statseks.
ejendomsmægler REGNAR KRISTENSEN, Varde.
Ejendommen har et areal på 8215 m2 og er belig~ende
ca. 400 m syd for Grønbjerg. Arealet er meget kuperet
og der er fra grunden storslået udsigt over Nyminde-
strømmen.
Selve huset, der er opført før 1961, er placeret i
en klitgryde. Huset er et A.-huspå 3,70 x 10,80 JTI

e\ med ialt 2 der rummer stue på 16 2ca. 40 m , m en gang
på ca. 8 m2 samt et soveværelse på 16 2 Tagetm • er
hvide eternitplader med gavle af træ. Indvendig er
huset beklædt med træ. Opvarmning sker ved hjælp af
en gasovn.
Udover selve huset er der et udhus på ca. 5m2 med
redskabsrum og toilet. Ejendommen er i meget fin
vedligeholdt stand. Vandforsyning foregår fra pumpe
udenfor huset.
El er ikke indlagt.
Efter bedste overbevisning mener vi at ejendommens
kontantværdi bør være
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Løbenr. skriver: kroner nititusinde.
Det erklæres herved, at værdianeættelsen er fore-
taF,et efter mange omhyggelige overvejelser og efter
vor bedste overbevisnin~ og at vi ikke er part i sa-
gen eller på nogen måde har personlig eller økono~
misk interesse i sagen."

Det er af ejeren oplyst over for n~vnet, at ca.
halvdelen af huset blev opført før udgangen af 1961
og resten i 1962. Nævnet har herefter vedtaget at ~
handle det samlede bygF,eri som opført før udgangen •af 1961.

Nævnet har uanset de særlife forhold vedrørende~
beliggenheden af dette hus, under hensyn til sagens
helhed af principielle grunne fundet det nødvendi~t
at følge fredningspåstanden også med hensyn til
fjernelse af dette hus. Under hensyntagen til, at
denne lodsejer ikke har foretaget udlejning af jord
til andre, men alene har haft sit eget hus anbragt
på denne, således at arealet har tjent den pågælden-
de som en e~entlig sommerhusgrund, har nævnet fast~
sat erstatningen for frednineen, der forhindrer den
fortsatte udnyttelse af grunden til dette formål, ~
til 20.000 kr. Idet der som erstatninR vedrørende
det på ejendommen opførte hus tilkendes 15.000 kr.,
bliver den samlede erstatning herefter
ialt

42. Klitdirektoratet. Ved besigtigelsen den 3. novem-.
ber 1972 var ejeren repræsenteret af plantørerne
Himmelstrup og Paaske, der henviste til bilagene tt
nr. 132 og 133 og bemærkede, at direktoratet ønsker
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Løbenr. mulighed for at udvide parkeringspladsen vest for
asfaltvejen på Holmsland Klit, samt at føre en vej
herfra mod syd til en planlap-t ny parkeringsplads.
Der er intet erstatningskrav fremsat.

Fredningsnævnet kan tiltræde, at udvidelsen af
den eksisterende parkeringsplads samt etablering af
yderligere en parkeringsplads og af en vej mellem
disse vil kunne være forenelig med fredningens for-
mål.

Tegninger og planer vedrørende de pågældende ar-
bejder skal,forinden disse udføres, forelægges for
de påtaleherettigede til godkendelse.

Arbejder, der udføres af klitvæsenet i henhold
til loven om sandflugtens bekæmpelse, berøres ikke
af nærværende kendelse.

43. Hilda Stenum. Ejeren var ikke mødt ved besigtigelsen
den ). november 1972.
Der er ved brev af 7. juli 1911 (bilag nr. 199) frem-
sat sålydende erstatningskrav:

"Vedr. matr. nr. 41 b Bjålum, Sdr. Bork.
Underskrevne tinglyste ejer af ovennævnte matr. nr.
fremsender hermed følgende erstatningskrav i forbin-
delse med den påtænkte fredning af området:
1. Frie klitarealer 1,5 ha

a'kr. 20.000,-
2. Engarealer m.m. 11.5660 m2

a'kr. 2.000,-

kr. 30.000,-

kr. 23.132,-
kr. 53.132 - "------------~----

Fredningsplanudvalget har senest udre~net ejen-
dommens areal efter foreliggende kort og luftfotos



- 72 -

Løbenr. til 13,5 ha, hvoraf 9,9 ha er klitfredet, hvilket tt
nævnet har lagt til grund ved erstatningsfastsæt-
telsen.

Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt ==~!~&Q~;=~~!='

44. Kaj Aage Bloch Nielsen og Torben P. Tarbensen.
Ved besigtigelsen den 3. november 1972 mødte lands-
retssagfører Gravesen for Bloch Nie]sen. Tarbensen
var ikke mødt. Landsretssagfører Gravesen henviste tt
til sin supplerende p~stand (bilag nr. 182), hvori tt
det hedder: \~

"Denne ejers fulde navn er Kaj Aage "qloch Nielsen,
6830 Nørre Nebel.

Jeg repræsenterer nu også denne klient.
I lodsejerfortegnelsen står yderligere navnet

Torben P. Tarbensen. Mon denne har noget med ejen-
dommen at gøre?

Hr. Bloch Nielsen ejede halvdelen af arealet i
20 år men køhte så den sidste halvdel for ca. 12 år
siden for at eje det som sommerhusareal." e

Det bemærkes,at matr. nr. 34 b Bjålum, Sdr. Bork
sogn, ifølge tingbogen ejes af tt
l. Kaj Aage Bloch Nielsen og
2. Torben P. Tarbensen, hver for halvdelen.
Erstatningen, der ikke vil kunne unbetales, forinden
adkomstforholdet er dokumenteret, er fastsat efter
de ovenfor anførte retningslinier
til ialt ==~~~~~~;=~~!=

-•45. Niels P. Nielsen. Ved besigtigelsen den 3. november
1972 mødte landsretssagfører Gravesen for ejeren.
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Løbenr. Nævnet har på ejendommen konstateret tilstedevæ-
relsen af l hytte opført på lejejord før udgangen
af 1961.

Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt ==~~~~Q~;=~~~=

46. Jørgen Vang Andersen. Ved besjgtigelsen den ? no-
vember 1972 mødte landsretssagfører Gravesen.

Ejendommens arealer er senest opmålt af fred-
ningsplanudvalget tjl 13,1 ha, hvoraf 7,4 ha er
lelitfrede t.

Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt ==g~g~Q~;=~~~=

47. stefan M. Jørgensen. Ved besigtigelsen den 3. no-
vember 1972 mødte landsretssagfører Gravesen, der
henviste til sin generelle påstand.

Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt ==~~~lQ~~=~f~=

48. pdr. og Nr. Bork sogns menighedsråd. Ved hesigtigel-
sen den 3. november 1972 mødte menighedsrådets for-
mand, sognepræst A. Fonsbøl, der henviste til sin
skriftlige påstand (bilag nr. 200), der er sålydende:

"Såfremt der afsiees kendelse om fredning- af det
Sønder Bork præstegaard tilhørende areal, matr. nr.
14 a Bjaalum, påstår Sdr. og Nr. Bork menighedsråd
herved Sdr. Bork præstegaard tilkendt et erstat-
ningsbeløry, som efter fredningsnævnets skøn vil sva-
re til de erstatningsbeløb, der måtte blive til-
kendt ejerne af de matr. nr. 14 a omliggende arealer."

Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt ==f~~~~~;=~~~=
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Løbenr.
49. Hans H. Hansen. Ejeren var ikke mødt eller repræ-

senteret ved besigtigelsen den 29. september 1972.
Ved besigtigelsen den 3. november 1972 mødte lands-
retssagfører Gravesen, der oplyste, at ejendommen '
var overdraget til
Niels Ove Hansen.

Erstatningen, der ikke vil kunne udhetales, for-
inden adkomstforholdet er dokumenteret, er fastsat
efter de ovenfor anførte retningslinier til
ialt

50. Laurids Hansen. Ved besigtigelsen den 3. november
1972 mødte landsretssagfører Gravesen, der henviste
til sin generelle påstand.

Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt

51. Anton Kjeldsen. Ved besigtigelsen den 3. novemher
1972 mødte ejeren personligt og med konsulent Verner
Hansen, der henviste til sin skriftliRe påstand (bi~
lag nr. 42 og 156).

Brstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte tt
retningslinier til ialt ==~!~gQ~;=~~!=

52. Fru Oline Christensen. Ejeren var ikke mødt eller
repræsenteret ved besigtigelsen den 3. november 1972.

Ejendommens areal er senest opmålt af frednings-
planudvalget til 4,5 ha, heraf 3,3 ha klitfredet.

Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt

53, 54 og 55. Hans Børge Hansen. Ved besigtigelsen den 3. november
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Løbenr. 1972 mødte ejeren personligt og med landsretssag-
fører Gravesen, der henviste til sin supplerende
påstand (bilag nr. 184a, b og c).

I den skriftlige påstand (bilag 184 a) hedder det:
"I lodsejerfortegnalsen er der rettet på alle

3 numre, og Hans Børge Hansen mener, at arealet samt
matr. nr. er forkert i samme fortegnelse. Han gør
gældende, at han foruden matr. nr. 56, 59 og 63
også ejer matr. nr. 57 og 58 - og at det er disse,
der har stået i lodsejerfortegnelsen nr. 54 og nr •
55. Han mener, at det samlede areal er ca. 60 ha •
Han lader det nu måle op og vil iøvrigt sende mig
skøderne, når opmålingen foreligger. Han tager for-
behold om det under klitfredningslinie angivne are-
al, men en opmåling vil formentlig også vise resul-
tatet vedrørende dette forbehold.

Hans opkøb af arealerne er sket med det bestemte
formål at lave et fritidshus på arealet, som navn-
lig skulle bru~es til jagtformål. Til dokumentation
vedlægges erklæring af 30. maj 1971 fra jagtkonsu-
lent Sv. Lerke-Møller.

Der vedlægges fotokopi af tingbogsattest angå-
ende matr. nr. 56, 59 og 63. Det fremgår heraf, at
der 11/5 1971 er lyst dokument ang. forbud mod be-
byggelse på matr. nr. 56. Dette har Hans Børge Han-
sen med rette opfattet således, at der netop ikke
var noget forbud mod bebyggelse på rnatr. nr. 59 og
63.

Det gøres gældende, at der findes ral i dette
areal, men iøvrigt var det altså ikke ejerens me-
ning at udnytte rallet, men netop at bevare det som
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Løbenr. jagt- og fritidsareal og at søp,edet yderligere
udbygget til dette formål."

Det hemærkes, at matr. nr. 57 er udgået af ma-
triklen og er inddraget under et af de øvrige matri-
kelnumre.

Ejeren har i brev modtaget i nævnet den 15. no-,
vember 1972 (hilag nr. 455) blandt andet anført:

"I henhold til samtalen vi havde på Værn engene
den 3. november 1972 fremsendes herved en foreløbig el
arealopgørelse over mit areal, der er beliggende i tt
Bjålum Klit. Beregningen er foretaget af landinspek-etørfirmaet Jørgen Sletgård ved Chr. Thomsen, Esbjerg.

Ved betinget skøde af 21. marts 1969 fremgår det,
at der i matriklerne nr. 56 - 59 - 63 skulle være
et areal, på ca. 51 ha hvilket i øvrigt også blev
bekræftet af de kort samt areal beregninger jeg så
ved handelens indgåelse.

Nu ved endeligt skøde af 2. juni 1971
viser dette, at arealet er nedsat fra 51 ha til
40,2 ha ingen har kunnet give mig forklaring derfor,tt
efter tidligere ejers udtalelse har der aldrig været
frasalg, arealerne ligger i sin helhed som de har
gjort igennem generationer, og derfor står jeg ret
uforstående.

Jeg har bedt landinspe~tøren undersøge dette for-
hold, men efter dennes udtalelse skulle dette være
besværgeligt og vil tage sin tid."

Fredningsplanudvalget har senest opmålt arealet
til 61,6 ha, hvoraf 32,4 ha er klitfredet, hvilk~t
n~vnet har lagt til grund ved erstatningsfastsættel-
sen.
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Løbenr. Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt

56. Laurids H. Jensen. Ved besigtigelsen den 3. november
1972 mødte landsretssagfører Gravesen, der henviste
til sin generelle p~stand.
Erst8tningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt

~7. Klaus Sommer Andersen. Ved besigtigelsen den 3. no-
vember 1972 mødte landsretssagfører Gravesen, der
henviste til sin generelle påstand.
Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retnin~slinier til ialt

58. Sdr. Bork sogns menighedsrAd. Ved besigtigelsen den
~. novemher 1972 mødte meniehedsr~dets formand, sogne-
præst A. Fonsbøl, ~er henviste til sin skriftlige på-
stand (bila~ nr. 201), der er s~lydende:

"Såfremt der afsiges kendelse om fredning af den
Sønner Bork kirke tilhørende jordlod matr. nr. 60
BjAlum klit, påstår Sønder Bork menighedsrAd herved
kirken tilkendt et erstatningsbeløb, som efter fred-
ningsnævnets skøn vil svare til de erstatningsbeløb,
der mAtte blive tilkendt ejerne af de ~atr. nr. 60
omligeende jordlodder."

Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt

59. Davine Louise Iversen. Ved hesigtigelsen den 3. no-
vember 1972 mødte landsretssagfører Gravesen, der
henviste til sin supplerende p~stand, bilag nr. 185,
hvori han principalt har p~st~et frifindelse for
fredningspåstanden.
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Løbenr. Fredningsplanudvalget frafaldt påstanden om fre~
ning af matr. nr. 156 CB Søgaard Hovedgaard, Holms-
land Klit sogn.
Løbenr. 59 udgår herefter af påstanden.

60. Niels Chr. Sivert Jensen. Ved besigtigelsen den 3.
novemher 1972 mødte ejeren personligt og med lands-
r.etssagfører Gravesen, der henviste til sine supple-
rende påstande (bilag nr. 186 og 187).
I bilag nr. 186, der vedrører lodderne nr. 59, 60, e
61, 62, 6'3, 64, 65 og 66 hedder det: e
"Samtlire disse lodder har grus ind mod fjorden, esom i/~ennem tiden har været udnyttet, navnlig til
reparation af egne veje samt til støbning."
I bilag nr. 187, der vedrører lod nr. 60, hedder d~t:
"Der påståes ret til at plante. Den nuværende fred-
ningslinie er 3 ID fra stuehuset, og det vil være
ganske urimeligt, om man hverken måtte plante i pas-
sende omfang omkring huset.
Der påståes ligeledes ret til at sætte campingvogn
på arealet, da dette vil være rimeligt i forbindel~
med ejendommens udnyttelse, navnlig ved tilrejsende
gæster."
Ejeren oplyste, at han til eget brug henter 2 a
3 læs grus om året fra strandvolden.
FredningsplanudvalgetB repræsentant frafaldt på-
standen om fredning af matr. nr. 156 ah Søgaard
Hovedgaa~d, Holmsland Klit sogn. Matr. nr. 156 p
srnst. er af fredningsplanudvalget opm~lt til ca.
2,9 ha, heraf intet klitfredet.
Erstatning er fastsat efter de ovenfor anførtp,
retningslinier til ialt
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Løbenr.
61. Johan G. Rauhe. Ved besigtigelsen den 29. september

1912 var ejeren repræsenteret af fru Rauhe og Verner
Esmark. Ved besigtigelsen den 3. november s.å. mød-
te landsretssagfører Gravesen for ejeren og hen-
viste til sine supplerende påstande, bilag nr. 186
(citeret under løbenr. 60). Matr. nr. 156 !!l Søgaa,rd
Hovedgaard, Holmsland Klit sogn, udgår ifølge op-
lysning fra fredningsplanudvalget af fredningspå-
standen. Den resterende del af lod nr. 61 er af
fredningsplanudvalget opmålt til 11,3 ha, heraf in-
tet klitfredet.
Erstatningen er faAtsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt =1Q~~dQ~;=~~~=

62. Sigfred R. Jensen. Ved besigtigelsen den 3. november
1912 mødte landsr.etssagfører Gravesen, der henviste
til sin generelle påstand samt henviste til bilag
nr. 186, citeret ved løbenr. 60.
Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt =~~~~gQ~;=~~~=

63. A. Ballerup Sørensen. Ved besigtigelsen den ~. no-
vember 1912 mødte landsretssagfører Gravesen, der
henviste til sine supplerende påstande, hilag nr.
186 og 188.
I bilag nr. 188 hedder det:
"Der påståes ret til fortsat at have skur til fiske-
rpdskaber på areaJet og fortsat ret til landings-
plads, som påståes biheholdt som privat landings-
plads."

Nævnet har ikke fundet, at fredningen er til hin-
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Løbenr. der for, at ejeren på grunden bibeholoer et skur titt

fiskeredskaber samt en privat lanningsplads for
mindre både, beregnet til lystfiskeri og jagt.

Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retninf,slinier til ialt ==~~~2Q~;=~~~=

64. Verner B. Bsmark. Ved hesigtigelsen den 3. november
1972 mødte landsretssar-fører Gravesen, der henviste
til sin supplerende påstand, bilag nr. 186, der er
citeret under løbenr. 60. tt

I anledning af at denne lodsejer får praktisk tt
talt hele sin landbrugsejendom fredet ved nærværendtt
kendelse, tillægges der ham et særligt beløb, der
af nævnet er fastsat til 7.000,- kr. Herudover er
erstatning fastsat efter de ovenfor anførte ret-
ningslinier til 9.000,- kr., således at erstat-
ningen ialt udgør =~g~~~Q~~=~~~=

65. c. O. Olesen. Ven besigtigelsen den ~. november 1972
mødte landsretssagfører Gravesen, der henviste til
sine supplerende p~stande, bilag nr. 186, 18ga og 4t
189b samt til bilag 206.
I bilag nr. 189a hedder det:
"Har tilplantet 25 tdr. land udenfor zonen og ag-
tede at fortsætte med tilplantningen. PAstår derfor
ret til også at plante det areal til, som er under
frednin~skende1sen. Der vedlæg~es kort udvisende den
udstykning, som allerede er foretaget ud mod havet,
som bevis for at der Og8~ agtedes fortsat med ud-
stykning p~ de nu under fredningspAetanden liggendett
arealer."

Landsretssagfører Gravesen har herudover gjort
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Løbenr. gældende, at der ved erstatningsfastsættelsen skal
tages hensyn til, at ejeren formentlig vil blive
indkomstbeskattet af erstatningen.

Nævnet har ikke fundet, at det vil være forene-
ligt med fredningen, som pålægges ved nærværende ken-
delse, at tillade plantning af træer og udstvkning
med henblik på salg til sommerhusgrunde.

Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt ==~~~1~~;=~~~=

Nævnet har ikke kunnet tage ejerens beskatnings-
forhold i betragtning ved erstatningsfastsættelsen.

66. Chr. Aage Dahl. Ved besigtigelsen den 3. november
1972 mødte ejeren personligt og med landsretssagfø-
rer Gravesen, der henviste til sine supplerende på-
stande, bilag nr. 186 og 190, hvori det hedder:
"Fredningsphstanden omfatter al landbrugsjord til
ejendommen.
Grøftning og opdyrkning af nye arealer er bydende
nødvendigt af landbrugsmæssige ~runde og iøvrigt
også for at det nuv~rende udseende skal bevares.
Der påståes derfor tilladelse til s1dan grøftning og
opdyrkning af nye arealer."

Under besigtigelsen blev det oplyst, at ca. 40 ha
af ejerens ca. 43 ha landbrugs jord er omfattet af
fredningspåstanden.

Nævnet har ikke fundet, at fredningen er til hin-
der for, at ejeren foretager nødvendig udgrøftning,
hvorimod yderligere opdyrkning ikke vil kunne tillades.

Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt =~~~~~~~;=~~~=
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Løbenr.
67. Aage Pedersen. Ved besigtigelsen den ~. november

1972 mødte ejeren ve~ strandfoged Christian Dahl,
der oplyste, at ejeren blot ønsker at biheholde sit
sommerhus.

Hele arealet er omfattet af naturfredningslovens.
§ 46.

Nævnet har ikke anset det for stridende imod fred-
ningen, at det omhandlede sommerhus bibeholdes, hVo~
for der efter alt foreliggende ikke findes grundlag tt
for tilkendelse af erstatning. e

68. C. Villadsen. Ejeren, der var indkaldt ved anbefalet
brev af 27. oktober 1972, var ikke mødt eller repræ-
senteret ved besigtigelsen den ? novemher 1972.

Hele arealet er omfattet af naturfredningslovens
§ 46.

Der er ikke fremsat erstAtningskrav.
Der tilkendes ingen erstatning, idet fredninr-en

ikke ses at medføre rådighedsindskrænkninger udover
de i forvejen gældende.

69. Alfred Dahl Martinuseen. Ved hesi~tigelsen den 3. no-
vember 1972 var ejeren mødt ved landsretssagfører e
Gravesen , der henviste til sin supplerende pås·cand
(bilag nr. 191), hvori det hedder:
"Der påståes ret til at opstille garage på det af
fredningspåstanden omfattede areal. Har sommerhus
på klitten mod øst. Garagen har tidligere etAet der~
og ønskes altså nu genopført. P~står sig tilkendt er-
statning 50.000,- kr." e

Hele arealet er omfattet af naturfredningslovens
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e
e
e

Løbenr. Nævnet har ikke anset det ror stridende imod fred-
ningen, at der efter forud indhentet godkendelse fra
Naturfredningsrådet, hyegemyndigheden og de påtale-
berettigede genopfør~s en garage p~ ~en eksisterende
cementsokkel nordøst for det p~.grunden værenrle som-
merhus.

Herefter har nævnet anset de ved fredningen på-
lagte indskrænkninger vedrøre~de rådigheden over
denne ejendom for så lidet indgribende, at de ikke

berettiGer til erstatning.

70. statens Vandbygnings~sen. Ejeren var ikke mødt eller
repræsenteret ved besigtigelsAn ~en 3. november 1972,
men vandbygningsvæsenet har i brev af 4. juni 1971
(bilag nr. 43) blandt andet anført:
rt ....................................................
Der vides derfor intet fra distriktets side at ind-
vende imod fredning af arealerne, og der agtes ikke
fremsat krav om erstatning i denne anledning, men
det forudsættes, at vandhygningsvæsenet frAmde1es
har adgang til vedligeholdelsesarbejder på klitter
og dæmninger efter ønske og behov."

Nævnet kan tiltræde, at Vandbygningsvæsenets
nødvendige vedligeholdelsesarbejder på klitter og
dæmninger ikke berøres af fredningen.

71. Johanne Brodersen. Ved besigtigelsen den 3. november
1972 var ejeren repræsenteret af sine to sønner, Hans
Chr. Brodersen og Aksel Brodersen, der henviste til
breve af 17/5 1972 o~ ll. juli 1972 (bilag 117 og 150).
Ejeren har meddelt fuldmagt til Hans Chr. Brodersen
og Aksel Nybo Brodersen, sammen eller alene.
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I bilag nr. 117 hedder det blandt andet:

"..................................................
Til orientering skal vi oplyse at arealet har været
i vor besiddelse siden 1920, samme år blev der byg-
get et hus på ca. go m2 på den ene halvdel af area~
let, dette hus ødelagde tyskerne under krigen, hvor--
efter det nuværende blev opført, bl.a. til brug for
et handicappet medlem af familien. Det var tanken at
opføre det oprindelige hus igen på den anden halvde~,
af arealet.

til "Stillingen" som gik over vort areal, efter

e
ekri-

Under krigen anlagde tyskerne en jernbanelinie op

gen blev skinnerne fjernet, og har siden ligget som
vej, der stadig henyttes, nu også af turister.
Vejen er ikke tinglyst, ligesom vi heller ikke har
modtaget nogen godtgørelse, men holder den alligevel
åhen for alm. færdsel.
Arealet grænser mod syd op til det for mange år siden
fredede omr~de, og vi har ikke, og agter heJler ikke
at forhyde færdsel, eller indhegne vort område. ti
Vi har haft vort fredlige sommerhusområde i 52 Ar,
det er nu 4. generation som nyder godt af det, og e
vi ønSKer ingen inublandning i de hest~ende forhold.

11•• • • • • • • • • • • • •• •• • ••• • • ••••• • ••• • ••• • •• • •• •• • • • • • • •

Under besIgtigelsen er der fra ejerens side frem-
sat ønske om at mageskifte med en af klitvæsenets
grunde på Holmsland Klit, hvorved ejerens sommerhus
vil kunne fjernes. Forholdet unde~søges for tiden
af fredningsplanuf1valgets sekretariat og klitvæsene.
Såfremt et mageskifte ikke finder sted, har ejeren
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e
•-

Løhenr. ønsket tilladelse til at opføre to nye huse på den
af fredningssagen omfattede grund, placeret efter
aftale med de p~taleberettigede. Det bemærkes, at
det eksisterende sommerhus ikke er krævet fjernet
ved fredningspåstRnden.
Såfremt intet af disse ønsker imødekommee, ønskes
arealet overtaget af staten.

Nævnet har fundet, at en afgørelse af spørgsmå-
let om fremtidig bebyggelse på matr. nr. 156 ad
Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sOghbør afvente
afklaring af spørgsmålet om mageskifte. S~fremt
mageskifte ikke gennemføres, vil nævnet på begæ-
ring være sindet at tillade opførelse af et nyt,
stråtækt hus af tilsvarende størrelse som det nu-
værende sydvest for det nu bestående og i stedet for
dette.

Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt =====~~Q~~=~~~=

72. Ragna Bloch Yestner, Erik Bloch Sørensen, Annalise
Boldsen og Asger Emil Bloch Sørensen. Ingen var
mødt ved besigtigelsen den 3. november 1972. Ind-
varsling var sket ved anbefalet brev af 27. okto-
ber 1972.
I brev af 6. august 1971 (bilag nr. 71) har ejerne
blandt andet anført:

"••• • • • • • ••• •• • • • •• ••••• • • ••••••••• • • • • • • ••• • ••••••
Ved flere lejligheder h~r vi overvejet hvorledes
vi kunne løse fremtidens fællesejerproblemer ved-
rørende ejendommen, der har et areal på 8880 kva-
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Løbenr.dratmeter.
Selvom vi hidtil har enedes godt om brugen, har
vi ogsA ment, at ejendommen nok kan deles, s~ vi
hver kan fA en relativ god grund på ca. 2200 kva-

dratmeter ved en udstykning os fire ejere imellem.
Vi kunne således bygge yderligere ~ huse i egnens ~
gamle stil f.eks., hvilket fredningsnævnet kan sikre
sig gennem en deklaration.
Vi mener ikke, at naturværdierne er særprægede elle~,
store netop i omrAdet omkring vor ejendom bl.a. p. tt
gr. a. nærliggende tyske bunkers, høje og langstrakit
panserspærremure, en tyskbygget kilometerlang jern-
banedæmning samt relativt lave klitter med flade
områder forårsaget af grusgravning før og under
sidste krig - og følgelig mener vi, at fire pæne
huse næppe vil virke ødelæggende for helhedsindtryk-
ket, snarere tværtimod.

"..................................................
I brev af 2~. juni 1972 (hilag nr. 151) har ejerne
nedlagt følgende erstatningspAstand:
"Såfremt den påståede fredning gennemføres, og det
som følge deraf bliver forbudt os fire ejere af tt
ovennævnte ejendom at bebygge den med yderligere
3 sommerhuse og/eller foretage udstykning som nævnt
i vort anbefalede brev af 6/8 1971 til nævnet, mh
vi kræve erstatning for tahet af minimum 3 bygge-
grunde pA hver ca. 2.220 kvadratmeter.
På egnen udtales at sådanne totalt ubehæftede grund-
arealer på Holmsland Klit p.t. handles til ca. ~
50.000 kr. stykket ved en størrelse på 2.000 kva-
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Løbenr.~atmeter.

"................................................
Fredningsplanudvalgets sekretariat undersøger for
tiden spørgsm~let om et mageskifte med en klitvæ-
senet tilhørende ejendom.

Nævnet har ikke anset en udstykning af denne
ejendom for forenelig med den ved nærværende ken-
delse pålagte fredning •

•••
Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte

retningslinier til ialt 810 - kr=======:!:====~=
73 og 74. Betty Antonie Weber Gram. Ved brev af 14/7 1972

(bilag nr. 203) har landsretssagfører Kristian Mo-
gensen, København, for ejeren nedlagt følgende på-
stande:

"•••• • • • • •••••••• • • • •• • •• • • •••• •••• •••• • • • • • •••• •• •
Principalt: Der påståes frifindelse for den ned-
lagte påstand om fredning af arealerne.
Subsidiært: Såfremt der afsiges kendelse om fred-
ning, nedlægger jeg påstand om, at der tilkendes
boet erstatning for den værdiforringelse af area-
lerne, som fredningen vil"medføre.
Jeg henviser iøvrigt til landsretssagfører Johs. F.
Gravesens redegørelse af ll. juli 1972, hvori han
på en række lodsejeres vegne har nedlagt en række
påstande, ligesom han har redegjort nærmere for de
erstatningskrav, der gøres gældende. Jeg kan i det
hele tilslutte mig indholdet af denne redegørelse.
r det omfang bemærkningerne i redegørelsen har be-
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Løbenr. tydning for de påstande, jeg har nedlagt, henviser __ l

jeg til den.
Iøvrigt forbeholder jeg mig senere at fremkomme med
supplerende oplysninger og materiale til støtte for
de nedlagte påstande. Endvidere forbeholder jeg mig
under en mundtlig procedure at redegøre nærmere for
boets indsigelser mod fredningen og anbringender til
støtte for det rejste erstatningskrav."

I brev af 8/9 1972 (bilag nr. 204) har landsrets~
sagfører Mogensen endvidere blandt andet anført:
" .• ••• • • • • • •• • • ••• ••• • • •• • ••• ••• •• • • ••• ••••• •••••••••Jeg kan i øvrigt oplyse, at ejendommene matr. nr.
156 z Søgaard Hovedgaard, Holmslands flit sogn, og
matr. nr. 156 ~, 156 ~ og 156 ~ Bjerregård, Lønne
sogn, der hidtil har tilhørt boet efter oberstinde
Betty Weber Gram, nu er udlagt til arvingerne, nem-
lig

Fru Marianne Jacobsen, Erslevsvej 15, 2820 Gentofte,
konsulent Henrik Gram, Kastelsvej 19,

2100 København ø, og la
major Helge Gram, Lindehøjvej 57, 3460 Birkerød,

således at hver af arvingerne har overtaget en tre-ediedel af ejendommene.

"• •• • ••• • • ••• • •••••••••• •• • • •••• • • •• ••••••••• •••••
Ved besigtigelsen den 3. november 1972 var ejerne

repræsenteret af landsretssagfører Gravesen, der
henviste til de af landsretssagfører Mogensen ned-
lagte påetA.nde.

Nævnet har ikke fundet grundlag for at undtage
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Løbenr. de omhandlede matr. nr.e fra fredningen.
Erstatningen, der ikke vil ~unne udbetales, for-

inden adkomstforholdene er dokumenterede, er fast-
sat efter de ovenfor anførte retningslinier til

ialt ==~~g~~~~=~~~=
Vedrørende de samme løbenr.e har landsretssagfører
Gravesen som advokat for Elaabjerg kommune i brev
af 11/7 1972 (bilag nr. 192) tilskrevet nævnet så-
ledes:

" ..................................................
repræsenterer jeg BIAbjerg Kommune, som kræver sig
tillagt særskilt erstatning. Lodsejerne har på deres
areal en teltplads ifølge given tilladelse. I den
anledning har Blåbjerg kommune på naboarealet til-
hørende Klitvæsenet dels etahleret en parkerings-
plads og dels bygp,et kiosk og toiletter. Kiosken er
forpagtet ud mod et årligt beløb.
Såfremt teltpladsen nedlægges ifølge fredningsken-
deIsen påstår kommunen sig tilkendt erstatning for
værdiforringelse af parkeringsplads, kiosk o~ toi-
letbygninger, herunder erstatning for tabte indtæg-
ter ved bortforpagtning af kiosken og erstatning
for øget pligt til renholdelsesudgifter vedrørende
toiletbygningen (som nu afholdes af kioskforpagte-
ren)."

Ved besigtigelsen den 3. november 1972 mødte
landsretssagfører Gravesen for Blåbjerg kommune og
henviste til sin oven for citerede skriftlige på-
stand og til lejekontrakt af 14/1 1969 (bilag nr.
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Løbenr. 224) samt opsigelse af 29/8 1972 (bilag nr. 225). ta'
Af fredningsplanudvalgets sekretariat blev det op-
lyst, at den omtalte campingplads, der ligger pA
klitfredet område, af fredningsplanudvalget er kræ-
vet nedlagt i medfør af § 43 i naturfredningsloven",
og at brugen af campingpladsen er ophørt med af-
slutningen af campingsæsonen 1972. Det anførtes end-
videre, at den af Blåbjerg kommune på naboejendom-
men opførte kiosk med toiletter er bygget af hen-
syn til eendags turister, men i vid udstrækning er
blevet benyttet af campingpladsens gæster.

Nævnet har ikke fundet grundlag for at yde er-
••statning til Blåbjerg kommune for den pålagte fred-

ning, allerede fordi det ikke ses at være godt-
gjort, at parkeringspladsen og kiosken er etableret
særligt til brug for campingpladsen på ejendommen.

75. Forsvarsministeriet: Ved besigtigelsen den 3. no-
vember 1972 mødte Forsvarets Bygningstjeneste vI
oberstløjtnant Ole Hansen, arkitekt H. Overgaard
samt major Karlsen. Oberstløjtnant Ole Hansen hen- tt:
viste til overenskomst med bilag mellem Klitdirek-
toratet og Forsvarets bygningstjeneste fra sommeren.

1

1958 (bilag nr. 44) samt til brev fra bygningstje-
nesten til fredningsnævnet af 29. juli 1971 (bilag
62).
Han anmodede om dispensation fra fredningsbestem-
melserne således, at forsvarets fortsatte brug af
arealet som øvelsesområde, f.eks. med hensyn til
opstilling af telte, master, radarvogne, skYdeBki-·~}
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Løbenr. ver samt et nødvendigt observationstårn med en
grundflade på ca. 2 x 4 meter, kan gennemføres.
Endvidere ønskedes tilladelse til at befæste et
areal til køretøjer m.m., idet et tidligere be-
fæstet areal er tilsandet.
Major Karlsen udtalte, at Hjemmeværnet er villig
til at åbne en sådan befæstet plads for offentlig-
heden som parkeringsplads lørdage/søndage. Hjemme-
værnet ønskede tilladelse til at bibeholde og even-
tuelt ændre nogle overdækkede grave med skydeskiver
samt til at anlægge et mindre tipvognsspor til trans-
port af skydeskiver på en eksisterende dæmning.
Fredningsplanudvalget har den 4. juli 1972 (bilag 138)
meddelt nævnet, at der herfra intet findes at ind-
vende mod, at der i fredningsbestemmelserne for de
af forsvaret ejede og lejede arealer indføjes såly-
dende bestemmelse:

"Fredningen skal ikke være til hinder for, at der på
de af forsvaret ejede og de af forsvaret hos klit-
direktoratet lejede militære øvelsesarealer fore-
tages mindre anlægsarbejder, efter at disses udform-
ning og placering er godkendt af de påtaleberettige-
de."

Nævnet har tiltr~dt, at der vedrørende løbenr.
75 i fredningsbestemmelserne indføjes den af fred-
ningsplanudvalget foreslåede undtagelseshestemmelse.

76. Søren Sillesen. Ved besigtigelsen den ~. november
1972 mødte ejeren ved landsretssagfører Gravesen,
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Løbenr. der henviste til sin generelle erstatningspåstand.~
Fredningsplanudvalget har senest opmålt ejendommens
areal efter foreliggende kort til 18,2 ha, hvoraf
intet er klitfredet, hvorimod 0,1 ha er omfattet
af strandbyggelinie og 18,1 ha er omfattet af skov-
byggelinie.

Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt =~g!:~~Q:!;;=~~!:=

3. november-
K ristense~,

77. Mette Kristensen. Ved besigtigelsen den
1972 var ejeren repræsenteret ved Niels
og landsretssagfører Gravesen, der henviste til si~
supplerende påstand, (bilag nr. 19~), hvori anføres:
"Der påståes tilladelse til at udvide flyvepladsen,
navnlig ved etablering af øst-vest gående landings-
bane og forskellige nødvendige bygningsværker. For~
arbejdet til dette har været drøftet med Forsvarets
Bygningstjeneste, Sydjydske bygningsdistrikt, Kol-
ding, bl.a. med arkitekt Overgård. Udbygningen er
til dels nødvendig fordi forsvaret på en nærliggen~~
skydebane har etableret skydninger som gør den tid-.
ligere nord-syd gående landingshane vanskelig at be-
nytte."
Landsretssagfører Gravesen oplyste endvidere, at den
planlagte øst-vest gående landingsbane vil blive
mellem 400'og 500 m lang og vil forudsætte, at der
sker en jordregulering i ca. l meters højde ved fo-
den af klitpartiet syd for den projekterede landings-
bane. Det anførtes fremdeles, at den eksisterenne -,
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Løbenr. flyveplads er ~odken~t af Luftfartsdirektoratet,
såvel til almindelige landinfer som til rund flyv-
nin~, samt at flyvepladsen er etableret, forinden
byudviklingsplanen for den vestlige del af Ribe amt
trådte i kraft.

Nævnet har ikke anset etableringen af yderliFere
en landingsbane som den ønskede til brug for ejeren
og dennes gæster for at være stridende imod den
pålagte frednin~, under forudsætning af, at lan-
dingsbanen anlægges efter indhentet godkendelse af
de påtaleberettigede. Opførelse af bygninger på are-
alet og rundflyvning er derimod ikke tilladt.

Fredningsplanudvalget har senest opmålt ejendom-
mens areal efter foreliggende kort til 51,4 ha, hvor-
af intet er klitfredet, hvorimod 14,8 ha er omfattet
af strandbyggelinie, 35,6 ha af vandbyg~elinie og
skovbyggelinie, medens 1,0 ha er uden restriktioner.

Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt =~g~~gQ~;=~~~=

78. Halldor Gunløgsson. Ved besigtigelsen den 3. novem-

ber 1972 mødte landsretssagfører Gravesen, der hen-
viste til sine supplerende p~Atande, bilag 194, og
brev af 22. november 1972 (bilag nr. 456).

I bilag nr. 194 hedder det:
"Der påståes ret til fortsat at have SOMmerhuset
liggende på grunden. Der påståes ligeledes ret til
eventuelt at udbygge sommerhuset. Herudover påståes
erstatning i overensstemmelse med den generelle på-
stand."
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Løbenr. Bilag 456 er sålydende:
"Denne lodsejer er enig i erstatningskravet fra
naboarealerne kr. 60.000,00 pr. ha."

Det bemærkes, at det på ejendommen værende mur-
stenshus ikke er påstået fjernet. Allerede fordi .
der ikke er fremsat noget konkret projekt til ud-
bygning af huset, har nævnet ikke kunnet meddele
tilladelse til at udvide den eksisterende bygning,
men må henvise ejeren til at søge om dispensation
fra fredningen, når udbygningen eventuelt ønskes
foretaget.

Fredningsplanudvalget har senest opmålt ejendOm~
mens areal ifølge foreliggende kort til ?,5 ha,
hvoraf intet er klitfredet.

Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt

79. Folmer Drewsen. Ved besigtigelsen den 3. november
1972 mødte lands~etssagfører Gravesen, der henviste
til sin supplerende påstand (bilag nr. 195)

I bilag nr. 195 hedder det:
"Ejendommen er købt 1958 med byggeri og udstykning
for øje. Der kan hlive 4 byggegrunde på arealet.
Der påståes tilkendt 100.000,- kr. i erstatning."

Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt

m.fl.
80. Magnus KristenseW. Ved besigtigelsen den 3. novem-

ber 1972 mødte landsretssagfører Gravesen, der æn-
drede sin supplerende påstand, bilag nr. 196, der
herefter er sålydende:



- 93 -

e
•e

Løbenr. "Har forlangt erstatning efter lov om by- og land-
zone. Ønsker at udstykke til sommerhuse på arealet.
Påstår sig iøvrigt tilkendt erstatning i overens-
stemmelse med den generelle påstand."

I anledning af at denne lodsejer får praktisk talt
hele sin landbrugsejendom fredet ved nærværende ken-
delse, tillægges der ham et særligt beløb, der af
nævnet er fastsat til 7.000,- kr. Herudover er er-
statningen fastsat efter de ovenfor anførte retnings-
linier. Erstatningen vil ikke kunne udbetales, for-
inden adkomstforholdene er dokumenteret.
Den samlede erstatning udgør ialt =1~~~~~!;=~~~=

81. Kaj Jensen. Ved besigtigelsen den 3. november 1972
mødte landsretssagfører Gravesen, der pAstod ejeren
tilkendt ret til at bygge en jagthytte på arealet.
Han oplyste, at arealet olev købt for 5.000,- kr.
for 5 eller 6 år siden, men i dag er vurderet til
ejendomsværdi 10.000,- kr. hvilket efter hans op-
fattelse indebærer, at arealet kan anvendes til som-
merhusbebyggelse. Kaj Jensen købte arealet af en
minkfarmer, der havde foretaget udstykningen. Lands-
retssagfører rrravesen henviste herved til en foto-
kopi af et den 28/1 1961 approheret parcelkort med
vedhæftet fotokopi af udstykningskort.
Han oplyste, at sognerådet støttede Kaj Jensens
ansøgning om tilladelse til at opføre en jagthytte
på grunden, men at fredningsplanudvalget nægtede at
give tilladelse hertil.
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Løbenr. Landinspektør Alsted oplyste, at det omhandlede __ '
areal blev udstykket med henblik på opførelse af en
minkfarm, hvorfor fredningsplanudvalget ikke kan
godkende opførelsen af en jagthytte til rekreativt
formål.

Landsretssagfører Gravesen har under den 22. no~
vember 1912 (bilag 457) tilskrevet nævnet således:
"3pecial påstand. Lodsejer nr. 81, kunsthandler
Kaj Jensen, Fredericiavej 75, Vejle. Denne IOdsejer~
pAståes tilkend t ret til at bygge en hytte eller tO_I
og er i så fald villig til at frafalde yderligere
erstatning, ellers påståes erstatning som efter dentt
generelle påstand."

Nævnet har ikke anset det for foreneligt med
fredningen at tillade opførelse af en eller flere
jagthytter som ønsket af ejeren.

Erstatningen er fastsat efter de ovenfor anførte
retningslinier til ialt

Generelle retningslinier for fastsættelse
af erstatninger til hytteejere.

De af hytteejerne fremsatte erstatningskrav er i de
fleste tilfælde opgjort efter ensartede retningslinier, ud-
arbejdet af Hus- og Grundejerforeningen på Værnet. Det hed-
der i denne opgørelse, der i nedenstående eksempel er ud-
fyldt med beløb for hus nr. l hos gårdejer Lars Jensen
(lodsejer løbenr. 14):

"Fredningsnævnet,
Amtstuen
6760 Ribe.
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Erstatningskravet vedr. jagthytterne på Værnet.
Generelt er for samtlige hytter at de som de er nu
fuldt urt opfylder de ønsker og krav ejerne har med
hensyn til fritidshuse der på stedet.
Ejerne betaler nu kun en beskeden grundleje!
Ved nedrivning er husene helt værdiløse.
Ejerne pAtvinges nu dyrere huse, der for dem kun op-
fylder det samme som de nuværende allerede gør, derfor:
l) Prisdifferencen m~ erstattes,
2) Den værdi de nuværende huse har, går helt tabt;

derfor mh de erstattes.
3) De nye grunde har en dårligere heligF,enhed for

ejerne end de nuværende, derfor må erstattes dif-
ferencen mellem nuværende leje og den fremtidige,
kapitaliseret til lo gange den ~rlige lejestigning.

Erstatningskravet ved hus nr. l på Værnet
Værdi af huset ••••••••••• kr. ?O.OOO,-
Værdi af nedbrudte rnateri-
aler •.•..•....••••.••••. + ~~ __500,-
Erstatning for huset ••••••••••••••••••• kr. 19.500,-
Udgifter til forventet højere leje
kr. 400,00 pr. år kapitaliseret til kr. 4.000,-
For tab af miljø og merudgift til huset
for at opnå myndighederneR godkendelse •• kr. 50.000,-

Samlet erstatning •••••••••••• ~~~=4~~~Q~~;==
Underskrift: navn og adresse.

Svend Madsen"

Nævnet har ved sin fastsættelse af erstatning for,
at hytter m.v. kræves fjernet, lagt til grund:
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at flytningen af hytterne efter fredningsbestemmelserne ~I

først skal ske, når de, der ejede hytterne den 30. marts
1971, opgiver brugen heraf, dog senest den 30. marts
1983,

~ det udpegede hytteområde ved Falen vil frembyde mulig-
heder for at tilvejebringe et miljø med kvaliteter sva--
rende til det eksisterende, hvorfor der ikke findes at
kunne tilkendes erstatning for tab af miljø som følge
af kravet om fjernelse af hytterne, samt -.;

at hytterne tillades genopstillet ved Falen, som de er, dogelbortset fra krav om afhjælpning af brandmæssigt ulovlige
forhold med hensyn til brændbar isolering og faste vin- tt'
duer i rum, der ikke har adgang til det fri.

Nævnet er bekendt med, at Egvad kommune agter at ud-
lægge et areal ved Falen kro til hyttebebyggelse på lejet
grund. På forespørgsel fra fredningsplanunvalget har Ring-
købing amtsråds tekniske udvalg ved skrivelse af 14. decem-
ber 1972 (bilag nr. 464) meddelt, "at man vedrørende de på
Værnengene opførte hytter vil være sindet at meddele tilla-
delse efter zoneloven og dispensationer fra byggeloven og tt~
bygningsreglementet, som vil være nødvendige for, at de om-
talte hytter kan flyttes til arealet ved Falen kro, dog at e
de i. bygningsreglementet anførte bestemmelser med hensyn til
indbyrdes brandmæssige bygningsafstande, ind- og udvendige
beklædninger, oplukkelige vinduer m.m. kræves respekteret.

Ved afgørelsen er det forudsat, at kOMmunen beholder
det omhandlede areal, således at opførelsen af hytterne
sker på lejet grund, hvorfor det ligeledes forudsættes, at
der ikke sker udstykning i enkelte pa.rceller af området." "e
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Nævnet har sammen med den bygningssagkyndige besig-
tiget og vurderet alle de af sagen berørte hytter og har
herunder drøftet hytternes forhold med ne fremmødte ind-
varslede ejere eller disses repræsentanter. Vurderingen er
foretaget efter følgende principper:

SAfremt en hytte skønnes at kunne flyttes under eet
eller i adskilte dele, der kan genanvendes, er de egentlige
transportudgifter samt eventuelle udgifter til samling af
hyttens adskilte dele lagt til grund for erstatningstilken-
delsen. Såfremt der i den nuværende hytte er anvendt mate-
rialer, der af brandrnæssige hensyn ikke vil kunne genanven-
des, e~ der i erstatningen medregnet beløb til afhjælpning
af disse forhold.

Såfremt en hytte ikke skønnes at kunne flyttes, har
nævnet Qeregnet erstatningen til at kunne dække udgifterne
til genopførelse af en tilsvarende hytte.

Hvad endelig angår den af landsretssagfører Gravesen
nedlagte påstand om tilkendelse af erstatning til ejere af
hytter opført efter den 31. december 1961,fordi disse er
begæret fjernet af Ringkøbing amtsrAd, bemærkes, at der ikke
kan tilkendes erstatning af den anførte grund,allerede for-
di de pågældende hytters forhold, der er endeligt afgjort
af boligministeriet, ikke anses for omfattet af nærværende
sag.

Hytteejerfortegnelse.
Besigtigelse og vurdering foretaget den 29. septemher

1972 hos lodsejer løbenr. 4: Fru Birtha Buch.
Lodsejerpn og hytteejerne var hver især indvarslede ved an-
befalede breve.
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Hytte nr.
156. tilhørende Horsens Jagtforening. Ingen mødt.

Erstatningskrav: 14.000,- kr. Erstatning: =~~QQQ~;=~~~=
158. tilhørende rutebilejer S. Vesterby, Sdr. Omme, og

advokat H.H. Licht, Grindsted. Ikke mødt.
,

Erstatningskrav: 25.000,- kr. Erstatning: =~~QQQ~;=~~~=
159. tilhørende værkfører L. Ludvigsen, Vestre IJandevej 43,

Varde. Ejeren var mødt.
Erstatningskrav: 56.000,- kr. Brstatning:

160. tilhørende murermester Viggo S. Christensen, Aarre.
Ikke mødt.
Intet erstatningskrav.

161. tilhørende Chr. Simonsen, Dr. Thorsensvej, Varde.
Ejeren var mødt.
Erstatningskrav: 10.000,- kr.
samt 200,- kr. for tabt arbejdsløn i an-
ledning af besigtigelsen.
Det bemærkes, at der ikke ses at være
hjemmel til at tilkende erstatning for
tabt arbejdsløn i forbindelse med en
fredningssags behandling.

Besigtigelse og vurdering foretaget den 18. okto-
her 1972 hos lodsejer nr. 14, Lars Jensen.

Hytteejerne var hver især indvarslede ved anbefa-
lede breve.

l. tilhørende Svend Madsen, Vinkelvej 2, Nr. Nebel.
Ikke mødt. Huset opmåltes til 38,5 m2• ti:

"
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Hytte nr.
2. tilhørende Chr. Nørgaard, Nørreb~ogade 84, Esbjerg.

Bjeren var mødt. Huset opmåltes til 22 m2•
Erstatningskrav: 34.000,- kr. Erstatning: =1~QQQ~;=~~~=

3. tilhørende Henning Buch, Tistrup. Ikke mødt.
Erstatningskrav: 65.000,- kr. Erstatning: =g~~QQ~;=~~~=

4. tilhørende Chr. Iversen, Belle~roegade 12, Kolding.
For ejeren mødte 0igfred Udby, Billund, der foreviste
huset.
Erstatningskrav: 26.500,- kr. Erstatning: =~~~QQ~;=~~~=

5. tilhørende Brik Fuglsang, Knud Hansensvej 25, Kolding.
Ejeren var mødt.
Erstatningskrav: 56.000,- kr. Erstatning:= ~~Q~~~;=~~~=

6. tilhørende manufakturhandler Egon Clausen, Sønder-
gade 13B, Kolding. Ejeren var mødt.
ErstatningskrAv: 25.000,- kr. Erstatning: =~~~QQ~;=~~~=

7. tilhørende savskærer Svend Sørensen, 6065 Veerst.
Ejeren var mødt.
Erstatningskr8v: 10.000,- kr. Brstatning: =~~~~Q~;=~~~=

8. tilhørende smedemester Børge Rahheck, Peter Kochsvej 8,
7330 Brande. Ejeren var mødt.
Erstatningskrav: 56.180,- kr. ErstAtning:=~~~QQQ~;=~~~=

9. tilhørende cykelhandler Johs. Jensen, 7270 Stakroge.
Ikke mødt.
Erstatningskrav: intet.
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Hytte nr.
10A. tilhørende Aksel Nygaard Nielsen, Roustvej 69,

6800 Varde. Ejerens hustru var mødt.
Erstatningskrav: 59.000,- kr. ~rstAtning: ;~~QQQ~~=~~~=

ll. tilhørende Erik Poulsen, Herslev, 7000 Fredericia.
For ejeren mødte Lars Jensen, der oplyste, at huset
er ødelagt under en storm og efterfølgende hærværk.

Erstatning: 2QQ~=_kr~_------------~4t
der forudsættes anvendt til oprydning på grunden.

e
~

Nævnet besluttede for sit vedkommende at meddele
ejeren tilladelse til at genopføre huset af størrelse

2lo ro og at tillade at huset forbliver liggende i den
periode, der af nævnet iøvrir,t måtte blive fastsat
for lovligt opførte huse inden for området.

12. tilhørende fru Karen Pedersen, Bjbygade 4511,
5000 Odense. Bjeren var mødt.
Erstatningskrav: 36.000,- kr. Erstatning:=~~~QQg!~=~~!=

13. tilhørende fisker Ole Schmidt, Ingemannsalle 56,
6700 Esbjerg. Ikke mødt.
Erstatningskrav: 14.000,- kr. Erstatning: =~~~QQ~~=~~!=

14. tilhørende Edmund Siedentopp, Højvangsalle 46,
6700 F.shjerg. Ejeren var mødt.
Erst3tningskr~v: 10.000,- kr. Erstatning: =~~~~Q~;=~~~==

15. tilhørende uddeler Bent Christensen, Jernvedlund,
6771 Gredstedbro. For ejeren mødte Bent Holgaard.
Erstatningskrav: 29.000,- kr. Rrstatning: =1~~QQ~;=~~!~,
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Hytte nr.
16. tilhørende telefonmester Henning Bøgild, Nis Peter-

sensvej lo, 7400 Herning. Ejeren var mødt.
Erstatningskrav: 12.000,- kr. Brstatning: =g~~~g~~=~~~=

17. tilhørende Anoers Jørgensen, Prinsessegade 61,
7000 Fredericia. Bjeren var mødt.
Erstatningskrav: 54.000,- kr. Erstatning:=~~~~Qg~~=~~~==

18. tilhørende Ejner Jensen, Solvej 8, 6000 Kolding •
For ejeren mødte Th. Meller, Kolding.
Erstatningskrav: 50.000,- kr. Erst8tning:=~~~2gg~~=~~~=

19. tilhørende kommunalarbejder Harry Provstgaard Søren-
sen, Tveje Merløse 2, 4300 Holbæk. For ejeren mødte
Lars Jensen.
Erstatningskrav: 139.000,-kr. Erstatning:=~~~222~~=~~~=

20. tilhørende produkthandler Th. Møller, Vejlevej 358,
6000 Kolding. Ejeren var mødt.
Erstatningskrav: 38.000,- kr. Erstatning: =1~2gQ~~=~~~=

29. tilhørende rutebilchauffør Verner Frits Nielsen,
Herningvej 16, 8600 Silkeborg. I~ke mødt.
Erstatningskrav: 30.000,- kr. Erstatning: 6 000 - kr==~===~====~=

32. tilhørende bestyrer Poul R. Hedensted, Haderslev-
vej 149, 6000 Kolding. For ejeren mødte Kaj Jensen,
Lunderskov.
Erstatningskrav: 47.000,- kr. ~rstatning:==g~22Q~~=~~~=

33. tilhørende Gunnar Tholstrup Larsen, Bjørnevej 4,
7000 Fredericia. For ejeren mødte Bent Holgaard,
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Hytte nr. Fredericia.

35. tilhørende Kaj Jensen, Birkealle 12, 6640 Lunderskov.
Ejeren var mødt og oplyste, at han har købt huset, d~r
er opført i 1958,omkring 1965 for 2.500,- kr.
Erstatningskrav: 39.000,- kr. Erstatning: =1~2QQ~;=~~~=

36. tilhørende Fr. storm, Tulstrupvej 3, 7430 Ikast.
Ejeren var mødt.
Erstatningskrav: 33.500,- kr. F,rstatning:__2~QQQ~=_krL-------------=e

37. tilhørende installatør Orla M. Nielsen, Bred~ade lo, ,4t
6830 Nr. Nebel. Ikke mødt.
Erstatningskrav: 18.000,- kr. Erstatning:==~~~Q~~;=~~~==

38. !i'ilhørende skovfoged Bent Stensbjerg, "Smedegården" ,
Linå, 8600 Silkeborg. Ikke mødt. Bebyggelsen var en -
gammel gennemrustet rutehil.
Erstatningskrav: 20.000,- kr. Erstatning:==~~QQQ~;=~~~=

der forudsættes anvendt til fjernelse af rutebilen og
etil oprydning efter denne.

40. tilhørende Johs. 8iggaard, 6931 Borris.
Ikke mødt.
Erstatningskrav: intet.

41. tilhørende mekaniker Peder Buch, Thorsvej 42,
7000 Fredericia. For ejer~n mødte Bent Holgaard.
Erstatningskrav: 44.000,- kr. Erstatning:==g!~QQ~;=~~~=

42. tilhørende arkitp.kt J. Rrandhøj Christensen, Nr. Iinde-
vej 17, Lind pr. 7400 Herning. Ingen mødt.
Erstatningskrav: intet.
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Hytte nr. Besigtigelse og vurdering foretaeet den 18. okto-
ber 1972 hos lodsejeren løhenr. 45, Niels P. Nielsen.

Hytteejerne var hver især indvarslede ved anbefa-
lede l:>reve.

l? tilhørende Arne Madsen, Løftgaarde, Outrup, o~ Ejner
Damgaard Andersen, Skyhedevej 20, 6855 Outrup.

For ejerne mødte Arne Madsen og med denne landsrets-
sagfører Gravesen, der henviste til sin i sagen sær-
lige nedlagte påstand og fremhævede, at hytten ligger
skjult i en klitgryde, således at den ikke skæmmer na-
turen, hvorfor den påstås undtaget fra fredningen.

Nævnet har af hensyn til sagens helhed og af prin-
cipielle grunde anset det for nødvendigt ~t følge
fredningspåstRnden også med hensyn til fjernelse af
denne hytte.
Erstatningskrav: 25.000,- kr. ErRtatning:==1~~QQ~~=~~~=

Besigtigelse og vurjering foretaget den 18. oktober
1972 hos lodsejeren løbenr. 29, Laurids Som~er Andersen.
Hytteejerne var tndvarslede ven anbefalpde hreve.

52. tilhørende fru Agnes Møller, Tarp Byvej 80, 6732 Guld-
ager. Ikke mødt.
Erstatningskrav: 64.000,- kr. Erstatning:==~~~QQ~~=~~~=

64. tilhørende Ingemann Hansen, Obhekjærvej 24, 6760 Ribe.
Ejeren var mødt og oplyste, at huset blev påbegyndt
opført den 30. marts 1960, hvilket er bekræftet over
for ham af den lokale bygningsmyndighed. Huset er af
størrelse 35 m2 og er opført af slaggebeton, der er
pudset.
Brstatningskrav: 50.000,- kr. ~rstatning:=~4~QQQ~~=~~~=
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Hytte nr. Besigtigelse og vurdering foretaget den 18. oktobett
1972 hos lodsejeren, løbenr. 21, Ebbe Sommer Larsen.
Hytteejerne var indvarslede ved anbefalede hreve.

87. tilhørende Foul Simonsen, Sdr. Alle 37, 6800 Varde.
I1<:kemødt.

89. tilhørende arbejdsmand Frank Christensen, Svinget 11,
Skjern. Ejeren var mødt og oplyste, at han har købt
huset for 3 år siden for 6.500,- kr. eErstatningskrav: 50.000,- kr. Erstatning: __2~2QQ~=_krL_-------------

90. tilhørende Helena Andersen, Stubvænget 3, Bryndum,
6732 Guldager. Ejeren var mødt.
Erstatningskrav:179.000,- kr. Erstatning:=1~~QQQ~~=~~~=

91. tilhørende Henning Ditlevsen, Kastanievej 2, 7280 Sdr.
Felding. Por ejeren mødte Erik Jensen, Bredsten.
Erstatningskrav: intet.

92. tilhørende landpost Gert Aagaard Jensen, Skibet,
7100 Vejle. Ejeren var mødt.
Erstatningskrav: 57.000,- kr. Brstatning:==~~~~Q~~=~r~

93. tilhørende Kurt Nielsen, Fasanvej 13, 6851 Janderup.
Ikke mødt.
Erstatningskrav: intet.

94. tilhørende bogholder Aas Ditlevsen, Jens Iversensvej 2,
Barde, 7400 Herning. Ejeren var mønt.
Erstatningskrav: 41.200,- kr.
+kunjunkturstigning
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Hytte nr.
95. tilhørende Hans Jørf,enJensen, Heimdalsvej 36, 7400

Herning. Ejeren var mødt.
ErstatningskrRv: 48.000,- kr. Erstatning:==g~~QQ~;=~~~=

96. tilhørende Lars Henrik Bager, Darumvej ~o, 6700 Es-
bjerg. For ejeren mødte faderen, restauratør Sørp.nChr.
Johnsen Bager, ~sbjerg.
Erstatningskrav: intet. ErstAtning:==g~~2Q~;=~~~=

97. tilhørende seniorsergent Peder Jacobsen, Kålunævej 5,
7800 Skive. Ejeren var mødt.
ErstAtningskrav: 54.000,- kr. Erstatning:==~~~QQ~;=~~~=

98. tilhørende Søren N. Madsen, Stationsvejen 9, ~ig,
6800 Varde. Ikke mødt.
Erstatningskrav: 79.000,- kr. Srstatning:==~!QQg~;=~~!=

99. tilhørende Villy V. Jensen, Mølleparken 2II, Gjesing,
6700 Esbjerg. For ejeren mødte Ebbe Sommer Larsen.
Erstatningskrav: intet. Erstatning:==~~~QQ~;=~~!=

6100. tilhørende O. Hedegaard Nielsen, Norgesgade 7 ,
7000 Fredericia. Ikke mødt.
Erstatningskrav 20.000,- kr. Erst8tning:===J~~QQ~;=~~!=

101. tilhørende Lars Nielsen, Voldst! l, 6AOO Varde.
Ejerpn var mødt.
Erstatningskrav: 61.000,- kr. Erstatning:==g!~QQ~;=~~~=

102. tilhørende landmand Ove Dinesen, Alslev pr. 6800
Varde. ~jeren var mødt.
Erstatningskrav: 41.500,- kr. Brstatning:==2!2~Q~;=~~!=
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Hytte nr.
134.tilhørende Erik Eriksen, Fænøvej 29, Skærbæk,

7000 Fredericia. Ikke mødt.
ErstRtninGskrav: 52.000,- kr. Brstatning:==~~~~~~~=~~~==

135. tilhørende Henning Oehlenschl~ger Hansen, Vejlevej 89,
7330 Brande. Ejeren var mødt.
Erstatningskrav: 36.500,- kr. Erstatning:==l~QQ~~;=~~~==

140. tilhørende Johs. Madsen, fiskeriet stampen, 7330 Bran~
Ejeren var mødt. e24.000,- kr. ErBtatning:==l~~Q~~;=~~~=e

141. tilhørende forvalter E. Hjo~th Jensen, Grønlandsvej 20,

Erstatningskrav:

7000 Fredericia. Ejeren var mødt.
Erstatningskrav: 15.000,- kr. Erstatning:==g~~~~~;=~~~=

143. tilhørende A. Pajbjerg, Solvænget 17, 7400 Herning.
Ejeren var mødt.
Brstatningskrav: 41.300,- kr. Erstatnine:==g!~QQ~;=~~~=

144. tilhørende Robert IJeonhard, Ravnsbjerg 15, 6000 K01dintt
Ikke mødt.
Erstatningskrav: 73.700,- kr. Erstatning:==g!~Qg~~=~~~=eCour Madsen, 7250 Hejnsvig.145. tilhørende murermester la
Ejeren var mødt.
Erstatninf,skrav: intet.

146. tilhørende murermester Fener Jensen, storegade 65,
6855 Outrup. Ikke mødt.
Brstatningskrav: 37.600,- kr. Brstatning:===~~~QQ~;=~~~=

e
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Hytte nr.
147. tilhørende biolog og tækkemand Thøger Jensen,

36063 Briksmåla, Sverige. Ikke mødt.
Erstatningskrav: 60.000,- kr. ErstRtning:==~~QQ2!;=~~~=

148. tilhørende Anker Sjøgren, 0rnsøvej 16, 8600 Silkehorg.
A. Sjøgren var mødt og oplyste, at huset ejes i lige
sameje af:
l. Finn Sjøgren, Gl. Engesvang,
2. Anker Sjøgren, 0rnsøvej 6, 8600 Silkeborg,
3. N.O. Pedersen, Gødvad Bakke pr. Silkeborg, og
4. John Pedersen, Funder Bakke pr. Silkeborg.
Erstatningskrav: 20.000,- ~r. SrstAtning:==~~~QQ!;=~~~=

149. tilhørende smed C~rl Christensen, Fis~erbrogade 6,
Bsbjerg. Ikke mødt.
Den til ejeren udsendte indkaldelse ved anbefalet brev
var kommet tilh~ge til nævnet uden at være modtaget
af ejeren. Ejeren har derefter p~ny været indvarslet
forgæves.
Erstatningskrav: intet.

150. tilhørende murermester P. Jørgensen, Bane~årdsplads 16,
7330 Brande. Ikke mødt.
Erstatningskrav: 28.800,- kr. Erstatning:==~~~Qg!;=~~~=

137. tilhørende Niels Mølskov Andersen, Ewalds alle 2111,
6700 Esbjerg. Ikke mødt.
Nævnets anbefalede brev med indkaldelse til besigti-
gelse den 18. oktober 1972 blev returneret. Det op-
lystes for nævnet, at adressaten var afgået ved døden
i 1970. Enken indkaldtes ved anbefalet hrev af ll. ok-
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Hytte nr. tober 1972 til besigtigelse den 18. oktober 1972. tt
Brevet returneredes med pAtegningen:"Adr. flyttet".

Ingen mødt. Ebbe Sommer Larsen oplyste, at hyt-
ten er overdraget til Ejnar Pedersen, Nygaardsvej 41,
6700 Esbjerg, efter Mølskov Andersens død.

Assistent Peter Juul bemærkede, at hytten vist-nok
er opført i 1964.

Ejnar Pedersen indkaldtes ved anbefal~t brev af
23. oktober 1972 til besigtigelse og vurdering den
26. oktober 1972, men gav ikke møde.

~ø1skov Andersen har i sin tid til fredningsplan-
udvalget oplYf"Jt,at hytten er opført i 1961 men Ombyg-
get i 19n4. Der ses ikke at være indsendt erstatnings-
krav.

Besigtigelse Dg vurdering foretaget den 24. okto-
ber 1972 hos lodsejeren løbenr. 3, Aage Sørensen, Guld-
ager.

Hytteejerne var hver især indvarslede ved anhefalede
hreve.

l. tilhørende tømrermester Egon Esbjerg, storegade 180,
26700 Esbjerg. Ejeren var mødt. Huset oprnAltes til 15 ~ •

Erstatningskrav: 10.000,- kr. RrstAtning:==~!QQQ~;=~~tt\

2. tilhørende Rigfred Iversen, P. Th. Bruunsalle 18,
6800 Varde. Ikke mødt. Huset opmålt til 20 m2•
Brstatningskrav: 64.000,- kr. ErstAtning:==g!~QQ~;=~~!==

3. tilhørende Verner Sørensen, Skærbæk Møllevej 4,
7000 Fredericia. ~jeren var mødt. Huset opmå1tes til 36i

Erstatningskrav: 35.000,- kr. Rrstatning:=~~!QQQ~;=~~tt
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Hytte nr.
4. tilhørende chau~før Holger Kruse Sørensen, Tjørne-

alle 15, Sædding, 6700 Bsbjerg. Ejeren var mønt. Hu-
set opm~ltes til 25 m2•
Erstatningskrav: 10.000,- kr. Erstatning:

5. tilhørende Henry Hansen, Smectegade 21, 6800 Varde.
2Ejeren var mødt. Huset oprnåltes til 20 m •

Erstatningskrav: 54.000,- kr. Erstatning:==g~~QQ~~=~~~=

6. tilhørende Hans Kruse Sørensen, Jægumsvej, 6800 Varde.
Ejeren var ikke mødt. Huset opmåltes til 12 m?.
Erstatningskrav: intet.

7. tilhørende Jens Charles Pedersen, Roust, 6800 Varde,
og Søren Hansen, Grimstrup. Ikke mødt.
Erstatningskrav: 7.000,- kr. Erstatning:==!~~Q~~~=~~~=

8. tilhørende Frederik Sørensen, Kongsgårdsvej, 6800 Varde,
0E fiskehandler Richardt Hansen, Abildvej 22, 6800 Var-
de. Richardt Hansen var mødt. Huset opmRltes til 24 m2•
ErstatninRskrav: intet.

9. tilhørende tobakshAndler Charles Simonsen, Storega-
de 20, 6800 Varde. Ejeren var mødt.
Erstatningskrav: 28.000,- kr. ErAtatning:==~~~Q~!~=~~!=

10. tilhørende st~lværksarhejder Hans Peder Hansen, Yalk-
ovnsvej, 6800 Varde. Ikke mødt.

Erstatningskrav: 18.500,- kr. Erstatning:==~~QQQ~~=~~~=

ll. tilhørende rentier Karl Olesen, Lunderup, 6800 Varde.
Ejeren var mødt.
Brstatningskrav: 19.000,- kr. Rrstatning: __~~QQQ~=_k~~_--------------
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Hytte nr.
12. tilhørende pensionist Det1ef Carstensen, 0stervold 3c,

6800 Varde. Ejeren var mødt.
Erstatningskrav: 8.000,- kr. Erstatning:==~~QQQ~;=~~~=

13. tilhørende maskinmester Hans stautz, Fredensvej 4,
Rudkøbing. For ejeren mødte hyrde H~rtvig Nielsen,
Hyrdehuset, Værnenge.
Erstatningskrav: 82.000,- kr.

6830 Nr. Nebel. Ikke mødt.

Brstatning: __§~2QQ~=_kr~_------------.-
e14. tilhørende Sv. Erik Johansen, Jernbanealle 3,

Erstatningskrav: 58.500,- kr. Erstatning:==~~~QQ~;=~~!!

15. tilhørende frisør Orla Schou Clausen, Bredgade 47,
Nr. Nebel, g~rdejer Thorvald Jensen, srnst.,og købmand
Jens C. Andersen, Fole. Th. Jensen var mødt.
Erstatningskrav: 9.000,- kr. Erstatning:==~~Q~Q~;=~~~=

16. tilhørende fotograf Rasmus Vestergaard, Torvet,
5~10 Assens. For ejeren mødte Aage Sørensen.
Erstatningskrav: 15.000,- kr. Erstatning:==~~gQQ~;=~~~

17. tilhørende arbejdsmand Charles Iindberg, Frodesga-
de 158, 4.sal, 6700 Esbjerg. Ikke mødt.
Erstatningskrav: 14.000,- kr. Erstatning:==~~~QQ~;=~~~=

Den 26. oktober 1972 besigtigedes og vurderedes
hos samme lodsejer:

18. tilhørende John Mogensen, Stationsvej 11, Vrøgum,
.~6840 Oksbøl. Ejeren var mødt. Huset opmAltes til 15 m •

ErstatninF,skrav:134.000,- kr. Brstatning:==2~QQQ!;=~~
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Hytte nr.
19. tilhørende st~lværksRrbejder Søren Christensen, Vestre

Landevej 61, 6800 Varde. Eje~en var møot. Huset op-
m~ltes til ca. 20 m2•
Erstatningskrav: intet. Rrstatning:==~~QQQ~~=~r~=

20. tilhørende Foul Jakobsen, Foldingvej 38, 7100 Vejle.
EjAren var mødt.

e
e-

Besigtigelse og vurdering foretaget den 26. oktober
1972 hos lodsejeren løbenr. 36, I/S Dagsletters Værn.

Hytteejerne var hver især indvarslede ved anbefa-
lede breve.

202. tilhørende Svend Aage Thomsen, Forum, 6730 Guldager.
Ikke mødt.
Erstatningskrav: 42.500,- kr. Brstatning:==~~QQQ~~=~r~=

205. tilhørende Bendt Knutson, Havrehakken 9, Århus N.
Ikke mødt. P. Vestermark oplyste, at ejeren er part-
haver i I/S Dagslettp.rs Værn.
Erstatnineskrav: 69.500,- kr. Erstatning:==~~Q~~~~=~~~=

207. tilhørende Johs. Nielsen, Nørrebrogade ~6, 6700 Es-
bjerg. Ejeren var mødt.
Erstatningskrav: 25.000,- kr. Erstatning:==g~QQ~~;=~~!==

208. tilhørende Per Høiberg Christiansen, Holmevej 257,
8270 Højbjerg. Ejeren var mødt.
Brstatnin~Rkrav: 34.000,- ~r. Brstatning:==g~~QQ~;=~~!=

209. tilhørende gartner Viktor Christiansen, SjællandsgRde 52,
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Hytte nr. 6700 Esbjerg. 3jeren var mødt.
Brstatningskrav: 29.900,- kr. Erstatning:==~~~Q~~~=~~~=

210. tilhørende gartner J. Axelborg Simonsen, Grønnegaoe l,
6800 Varde, og kaptajn A. Wrang, Ortenvej 8,
6800 Varde. Ingen mødt.
Erstatningskrav: 2~.800,- kr. Brstatning:==~~QQg~~~~~~=

211. tilhørende købmand Søren A. Nielsen, Ribegade 136,
6700 Bsbjerg. For ejeren mødte gartner Viktor Chri-
stiansen.
Erstatningskrav: 29.000,- kr. Erst8tning:==~~QQ~~~=~~~

e
212. tilhørende M. Gehrke, Jernbanegade 9 - 11, 6400 Søn-

derborg. Ingen mødt.
Erstatningskrav: 10.000,- kr. 2rstatning:==~!Qg~~;=~r~=

213. tilhørende gArde jer Njels Mortensen, Snorup, 6862 Ti-
strup. Ikke mødt.
Erstatningskrav: 45.800,- kr. Erstatning:==~~~Q~~~=~~~=

214. tilhørende blikkenslager Henrik Poulsen, Borkvej 6,
6830 Nr. Nebel. Ikke mødt.

-215. tilhørende malermester E. Nørregaard Jeppesen, HAnd-
værkervæn~et, 6740 Bramminge. Ikke mødt.
Erstatningskrav: 24.000,- kr. Erstatning: __~~2QQ~=_~rL__---------------

216. tilhørende Thomas Clausen, 6752 Glejbjerg. Ejeren var
mødt. Huset opmåltes til 18 m2•
Erstatningskrav: 6.000,- kr. Erstatning:==&!~QQ!;=~r~~

217. tilhørende Kr. Terkildsen, DanMarkseAde 211 th.,
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Hytte nr. 6700 Esbjerg. Ingen mødt.
~rstatningskrav: 2.800,- kr. Er8tatning:==~~~QQ~~=~~~=

218. tilhørende revisor F. Bruhn Madsen, Strandbygade 83,
6700 Bsbjerg. Huset opmåltes til ca. ?O ~2.
Erstatningskrav: 7.000,- kr. Erstatning:==4~QQ2~~=~~~=

219. tilhørende overmontør Erik W. Tønder, Rnghavevej 21,
6700 Esbjerg.

e
e
e

Erstatningskrav: 14.000,- kr. Erstatning:==~~~QQ~~=~~~=

220. tilhørenne vodbinder Leif Knudsen, Nørrer,ade 8, Bvi-
de Sande. Ejeren var mønt. Han oplyste, at han aldrig
har modtaget indkaldelse fra fredningsnævnet i anled-
ning af fredningssagen om Værnengene, og at han aldrig
har deltaget i nævnets møder herom. Han vil fremsende
erstatningsopgørelse til nævnet. Han oplyste, at hu-
set er opført i ca. 1939 og er erhvervet af ham i

1964. Huset opmåltes til 20 m2•
Erstatningskrav: intet.

221. tilhørende fhv. vognmand Peder Grimstrup, Rønnealle 21,
8600 Silkeborg. Ejeren var mødt.
Erstatningskrav: 25.000,- kr. Erstatning:==4~~QQ~;=~~~=

Advo~at H. Hoffmann, Silkeborg,har i brev af l.
december 1972 (bilag 461) til nævnet oplyst, at denne
hytte ejedes af oprindelig 5 parthavere. Erstatningen
kan ik~e udbetales, forinden ejerforholdet er dokumen-
teret.

222. tilhørende landmand Niels Kr. Schmidt, st. Darum,
6740 Bramrninge. Ejeren var mødt.
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Hytte nr. Erstatningskrav: 9.000,- kr. Erstatning: __2~QQQ~=_kr~-------------=

2?3. tilhørende entreprenør H. Møller Madsen, Lærkehøjen 12,
Tjæreborg. For ejeren mødte Viktor Jensen.
Erstatningskrav: 63.000,- kr. Erstatning: __2~2QQ~=_~r~_--------------

224. tilhørende skipper K. Thygesen, Raldursgade 96, 6706 Es-
bjerg. Ejeren var mødt. Huset opmåltes til 16 m2•
Erstatningskrav: intet.

For ejeren mødte pens. matros Karlsen, ERhjerg.
Erstatninfskrav: 45.600,- kr. Brstatning:==~~2QQ!;=~~tl

e
e

225. tilhørende Vagn Holt Pedersen, Skibet, 7100 Vejle.

226. tilhørende blandt andre Arno K. Nielsen, Dronningens-
gade 79, 7000 Fredericia, der til fredninr,splanudval-
get har oplyst, at han har 6 unavngivne medejere.
Ikke mødt.
Erstatningskrav: 16.000,- kr. Erstatning:==1!gQQ!;=~~!=
Adkomstforholdene må dokumenteres.

227. tilhørende fiskeskipper J. Thimsen, Jagtvænget 7,
6733 Hjerting, og kroejer Viggo Petersen, Guldager tt
Station. Begge ejere var mødt.

~rstatning: __2~2QQ~=_kr~_------------_l
228. tilhørende fhv. bagermester Carl B. Johansen, Ven-

Erstatnings~rav: intet.

dersgade 53, 7000 Fredericia. Ejeren var mødt. Huset
opmåltes til 23 m2•
Brstatningskrav: 50.000,- kr. ErstAtning:==~~~QQ!;=~~!=

229. tilhørende politiassistent Axel F. Bendix, FIBkerbro~
gade 4, 6700 Esbjerg. Ejeren var mødt. Han oplyste, at
huset blev flyttet til Værnengene fra Hjerting i 1953~



•e
e
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230. tilhørende fhv. vognmand Chr. Meller Pedersen, Store-
~8de 161, 6700 Eshjerg. Bjeren var ~ødt.
ErstAtningRkrav: 1?000,- kr. Erstatninf:==d~2~Q~;=~~~=

231. tilhørende gørtlermester J.A. Christiansen, Bkkoda-
len 2, Bybæk, 7100 Vejle. Ejeren VRr mødt.
Erstatningskrav: 30.000,- kr. F.rstatning:==~~~~Q~~=~~~=

232. tilhørende skomagermester Arne ~olm, Strandv~jen 6,
Hjerting, murermester Peter Larsen, Gramsvej 16, Hjer-
ting, arbejdsmand William 0ør~nsen, Strandvejen 80,
Hjerting, og Viggo MortenRen, Vestervænget 4, Hjerting.
Vi~go Mortensen var mødt.
Brstatningskrav: 12.000,- kr. Brstatning:==~~2~Q~;=~~!=

233. tilhørende Kr. Mølgaard, Lærkeholdt, 6824 Mølby Midtj.
Jens Mølby, Jens Søndergaard og Aage Larsen, srnst.
Ingen mødt. Huset opm~ltes til 15 m2•
Erstatningskrav: intet.

234. tilhørende tømrermester Viggo Rasmussen, Borgergade lo,
6700 Esbjerg. Ejeren var rn0~t.

235. tilhørende pensionist Peder Christensen, Houstrup,
68~0 Nr. Nebel. Ejeren var mødt.

237. tilhørende Børge Pedersen, Sig pr. 6800 Varde.
Ikke mødt.
ErstAtningskrav: 21.500,- kr. Brstatning: __~~QQQ~=_kr~_--------------
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Hytte nr.
?38. tilhørende murermester leon V. Mathiasen, Stausvej 3b,

6800 Varde. Ejeren var mødt.
Erst8tnineskrav: 25.200,- kr. Erstatning:==~~~QQ~;=~~~=

239. tilhørende Anders Kyed, Spangsbjerg Kirkevej 5011 th.,
6700 Bsbjerg. Ikke mødt. Huset opm~ltes til 16 m2•
Erst~tnineskrav: intet.

240. tilhørende speditør Dion B. Nielsen, Debel, 6855 Ou- -..

e
ErstAtningskrav: 57.000,- kr. Erstatning: __1~QQQ~=_kr~_-------------tt
trup. Ejeren var mødt.

241. tilhørende sparekasAeassistent Henning Sig, Skyhede-
vej 24, 6855 Outrup. For ejeren mødte dennes fader
Morten Sig, Outrup.
Brstatnin~skrav: 54.000,- kr. Erstatning:==~~Q~Q~;=~~~=

Besietip-else og vurdering foretar,et den 26. oktober
1972 hos lodsejeren løbenr. 36, I/S Dagsletters Værn.

Hytteejerne var hver især indvarslede ved anbefa-
lede breve.

242. tilhørende arbejdsmand Niels ~agnu8 Pedersen, Store-
gade 24, n855 Outrup. Ejeren var mødt. Han oplyste, attt,
han i 1971 har køht huset af enken efter den tidlip,ere
ejer, Chr. R. Nielsen, Kongsgårdsvej 14, 6800 Varde,
hvis erstatningsopgørelse, modtaget i nævnet den 14/7
1972, han godkendte.
Erstatningskrav: 50.000,- kr. Brstatning:==~!~QQ~;=~~~=

.e
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Hytte nr.
243. tilhørende gas- og vandmester A. Friis 'r.hom.'1ssen,

H.C. Ørstedsp,ade 8, 6700 Bsbjerg. Bjeren var mønt.
Erstatningskrav: 18.000,- kr. Erstatning:===~!~QQ~;=~~!

244. tilhørende detailhandler Knud Petersen, Vesterled 31,
6851 Janderup. Ikke mødt.
Erstatningskrav: intet.

245. tilhørende landmand Erik Olesen, Tusborg, 6825 Bg,
entreprenør Marius Vejlgård, Jyllandsgade 32, 7?00
Grindsted, bager Tage Christensen, Krogager, 7200 Grind-
sted, kloakmester Jens r,hr.Jensen, srnst., chauffør
Andreas Jensen, srnst., og lagerekspedient Alva Rlhæk,
Lunde. Erik Olesen og Marius Vejlgård var mødt.
Erstatnin~skrav: 60.000,- kr. Erstatning:~==~!QQQ~;=~~!

246. tilhørende chauffør Johs. Poulsen, Borgsvej, Sjælborg
pr. Hjerting. Bjeren var mødt.
Erstatnineskrav: intet.

247. tilhørende hr. A.K. NieJ.sen, Reber1')anen1-3, 6900
Skjern. Ejeren, der hidtil har været nævnet ubekendt,
har ikke kunnet tilvarsIes. Assistent Juul oplyste, at
husets opførelsesår er'ukendt, men at det ligf,er før
1961. Peder Vestermark kunne ikke give oplysninger om
husets alder. Huset opmåltes til ca. 25 m2• Assistent
Juul har efter hesigtigelsen både telefoniAk og per-
sonli~t været i forbindeIAe med ejeren og opfordret
denne til at indsende erstatningskrav til frednings-
nævnet •• Erstatninpskrav: intet. Erstatning: §~~QQ~=_kr~--------------
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Hytte nr.
248. tilhørende Henry Hansen, Gl. Vardevej 109, 6700 Es-

bjerg. Ikke mødt.
Erstatningskrav: 12.000,- kr. ~rstatning:==~~QQQ~;=~~~=

249. tilhørende luftledningsmontør Børge Jensen, P.O. Pe-
dersensvej l, Sig pr. 6800 Varde, og gartner Georg
Jensen, Spangsbjerg, 6700 Esbjerg. Børge Jensen var
mødt. Huset opmåltes til 23 rn2•
Erstatningskrav: 38.000,- kr. Erstatning:==2~2QQ~;=~~~

250. tilhørende formand Mads Kristensen, Spangsbjergga-
de 57, 6700 Esbjerg, og fru Fischer, Th. Dahlsvej 3,
6700 Esbjerg. Begge ejere var mødt.
Erstatningskrav: 22.000,- kr. Erstatning:==~~~QQ~;=~r~=

e
e

251. tilhørpnde landmand Jens Vingum Jensen, Hammer, 7160,
Tørring. For ejeren mødte Viktor Jensen, Tørrinr.
Der kræve~ en ny sommerhusgrund samt 5.000,- kr. til
flytning.

253. tilhørende kioskejer Niels Chr. Poulsen, 6870 Ølgod. 4t
Ejeren var mødt. Huset opmåltes til 8m2•
Erstatningskrav: 26.589,- kr. Erstatning:==~~~QQ~;=~~~4t

254. tilhørende Arne Thomsen, Th. Dahlsvej III, 6700 Esbjerg.
2Ikke mødt. Huset opmAltes til 20 m •

Erstatningskrav: 14.000,- kr, Erstatning:==~!Q~Q~;=~~!=

255. tilhørende fru Thora Prang Petersen, Isbjergparken,
6800 Varde, ved værgen, socialrådgiver Jørgen G. Hansen,
Rådhuset, Varde. Huset er ikke anført i fortegnelsen -e
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Hytte nr. over de af Ringkøbing Amtsråd som lovlige anerkendte
huse, hvorfor ejeren ikke har været indvarslet til
vurderingen. Det oplystes af tømrermester Kr. Ivp.rsen,
Varde, at huset er opført før 1939. Huset opmå1tes
til7m2•
Erstatningskrav: intet.

257. tilhørende lastoptager otto Bondesen, Darumvej 34,
6700 Esbjerg. Ejerpn var mødt.
Ejeren forlanger et nyt tilsvarende hus.

Erstntning:==l~QQQ~~=~~~=

258. tilhørende frugthandler Hans JUtz1er, Konfensgade 12,
6700 Esbjerg, og laurids Nielsen, Ribegade 31, smst.
Hans JUtzler var mødt.
Brstatningskrav: intet.

259. tilhørende driftsleder Kaj Thomsen, Bakken 2, Tarp pr.
6732 Guldager. Ikke mødt.
Erstatningskrav: 48.000,- kr.. Erst8tning:==g~~Q~~~=~~~==

260. Peder Vestermark oplyste, at huse~ er opført før
1961 og har tilhørt Osvald Stage, Vesterhavsgade 29,
6700 Esbjerg, der har overdraget huset til to unge
mænd, so~ P. Vestermark ikke kendp.r. Huset blev for-
ladt for ca. 5 ~r siden og henligger som en ruin.
Det har ikke været muligt for nævnp.t at finde frem til
de nuværende ejerp..

der forudsættes anvendt til fjernelse af,huset og til
oprydning efter dette.
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Hytte nr.
261. tilhørenn e fodermester Ka.rl Sørensen, Stoustrup,

7000 Fredericia. for ejeren mødte dennes søn Chr.
Sørensen, srnst.

262. tiJhørende vulkanisør Hans Skjødt, Frodesgade 131,
6700 ~sbjerg. Ejeren var mødt. Huset opm~ltes til 24 ~2.
Erstatnings~rav: 50.000,- kr. BrRtatning: =1~~QQ~~=~~~=.'••

263. tilhørende pensioneret matros Carl Carlsen, Skolega-
de 97, 6700 Esbjerg. Ejeren var mødt. Huset opmåltes
til 40 m2•

264. tilhørp.nde kølehusarbejder Gabriel Nielsen, Ribegade
152, 6700 Esbjer.g. Bjeren var mødt. Huset opmåltes
til 16 m2•

265. tilhørende frugtavler Niels Juel Jensen, Virkelyst,
Skibet, 7100 Vejle. Ejeren var mødt. Han oplyste, at tt
han var parthaver i r/s Dagsletters Værn.
Erstatningskrav:104.000,- kr. Erstatning: =§~QQQ~~=~~~=el

266. tilhørende V. Kingo Henriksen, Labirksgyden 14, Bir-
kum, 5280 Fraugde. Ingen mødt.

267. tilhørende overtoldvagtmester Niels Kr. L~rsen, Sto-
regade 61, st.tv., 6700 ESbjerg. For ejeren mødte ma-
tros Carl Carleen.
Erstatningskrav: 48.500,- kr. Erstatning: __9~QQQ~=_krtp--------------
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Hytte nr.
268. tilhørenoe fiskeskipper Villy Banke Hansen, Strand-

parken 10, 6700 1~sbjerg.Bjeren var mødt.
Erstatningskrav: 84.000,- kr. Erstatning:=~~~~~~~~=~~~=

269. tilhør~nde vaskerieje~ Kaj Hoffrnann, Blverdalsvej 157,
8270 Højbjerg. ~jeren var mønt. Huset op~åltes til ca.
25 m2•

270. tilhørende tømrerme8ter Kr. Iversen, Vestervold 24,
~800 Varde. Ejeren var mødt. Han oplyste, at han havde
en brønd oe en vandpumpe ved sit hus.

271. tilhørende Svend Aage Nielsen, Gormsgade 83, 6700 Es-
bjerg. Ikke mødt.
Erstatningskrav: intet.

272. tilhørende Finn Bendorff, Ribegade 154, 6700 Esbjerg.
Ikke mødt.

273. tilhørende Karl Hagde, Guldbergsalle 42, 6700 Esbjerg,
muligt i sameje med Svend Aage Thygesen, Gravers Thy-
gesen og Kristian N. Thygesen, Esbjerg. Ingen mødt.
Erstatningskrav: 58.000,- kr. Erstatning:==~~~QQ~;=~~~=

274. tilhørende stationsforstander B. Sejersen, Jernbane-
stationen, 8550 Ryorngaard. ~jeren var mødt.
Erstatningskrav: 22.000,- kr. Erstatning: __4~5QQ~=_krL_--------------
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Hytte nr.
275. tilhørende toginstruktør Vagn A. SørenRen, Strandve-

jen 24, Struer, A. KUrdorf, Priseng~rdsvej 61f, 5800
Nyborg, E. Jørgensen, HolmsallA 9, smst., og V. Mor-
tensen, Indre Ringvej 64, 7000 Fredericia. For ejeren
mødte hyrde Hartvig Nielsen.

276. tilhørende arbejdsmand Henry Madsen, Lupinvænget 16,
7200 Grinosted. Ikke mødt. Huset opMåltes til 12 m2.-,)
Erstatningskrav: 50.000,- kr. Erstatning:==~~QQQ~~=~~

277. tilhørende pensionist Marinus larsen, Nicolaikirke-
stræde 4, 6800 Varde. Bjeren var mødt. Han oplyste, at

•
han havde en vandpumpe ved vejen.
Brstatnin~skrav: 64.000,- kr. Erstatning:==~~2QQ~~=~r&=

278. tilhørende arbejdsmand Niels Kr. tundgaard Nielsen,
Sdr. Vium, 6893 Remmet. Ejerens hustru var mødt.
Erstatningskrav: 17.500,- kr. Erstatning:==~~~~2~;=~~~=

279. tilhørende Vilhelm Andersen, Herningvej 2, 8600 Silkdlt
borg. Ingen mødt. Det konstateredes, at husRt er f jer-
net,og at der er foretaeet oprydning.

280. tilhørende Søren Larsen, Åhavevej 13, 6823 Ansager.
Ingen mødt.
Erstatningskrav: 60.000,- kr. Erstatning: __1~QQQ~=_~rL_--------------

281. tilhørende malerMester Gunnar Termanaen, Nygade 4,
6800 Varde. Ikke mødt.
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Hytte nr.
285. tilhørende overposthud Hans Nørho, Bøgagervej 1, Grejs-

dal, 7100 Vejle, og Brik Nørbo, srnst.Hans Nørbo var
mødt.
Erstatningskrav: 80.000,- kr. Erstatning:=1Q~2Q~~~=~~~=

Huse tilhørende hyrde Hartvig Nielsen, p.t. Værnet, 68~0
Nr. Nebel. Hr. og fru Nielsen var mødt. Bebyggelsen om-

~

••
~atter ~ grønmalede træhuse, der er sammenbyggede og
alle opført før 1961. Bebyggelsen opm~ltes til ca •
5'"' 2\) m •

Erstatninr-skrav: intet.

Ad fornævnte
Hytte nr.

149. hos lodsejeren Rhbe 80mmer Larsen: Ejeren, smedemester
Carl Christensen, Fiskerbrogade 3, 6700 Esbjerg, var
ik~e mødt den 18/10 1972.
Ejeren blev ved anbefalede breve afsendt den 20. og
den 23. oktober 1972 indvarslet til mødet i dag. Det
første af hrevene kom retur mea pAtegning om, at
adressaten var flyttet. net <'3.ndethrev er ikke kommet
retur til nævnet. Bjeren var ikke reødt. Nævnet ~eslut-
tede at lade sin vurdering af 18. oktober 1972, vur-
dering 15.000,- kr., stå ved magt.

Derefter foretoges besigtigelse og ~lrdering hos
lodsejeren, materielforvalter S. A. Kohberup, Nymin-
degab, 6830 Nr. Nebel.

Vurderingen er anført i lodsejerforteenelsen ad
løbenr. 41.
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De tilkendte erstatninger udgør ialt:
l. Erstatning til lodsejere:

a. Arealerstatninger 1.652.360,00 kr.
b. Erstatning for mistede lejeind-

tægtsmuligheder
2. Erstatning til hytteejere:
3. Erstatning for formindskede jagtleje-

indtægter:
4. Erstatning for øget vedligeholdelse

af veje samt ulempe ved offentlig

158.000,00 kr.
894.000,00 kr.

200.000,00 kr~

adgang til disse 24.000,00 kr.
2.928.360,00 kr.

----------------------------------------------
Erstatningsbeløbene forrentes som nedenfor bestemt.
Der er ikke fra panthavere i ejendommene fremsat krav

om, at erstatninger udhetales til disse. Erstatningerne vil
derfo~ kunne uibetaleR til ejerne af de faste ejendomme, jfr.
dog det i foranstående lodsejerfortegnelse tagne forbehold
om dokumentation af ejerforholdet i en række tilfælde.

Med det formål at sikre, at den p~budte fjernelse af tt
hytter og efterfølgende oprydning finder sted, bestemmes føl-
gende vedrørende udbetaling af erstatning til de af sagen om-
fattede hytteejere, idet bemærkes, at erstatningen dækker Ud~)
gifterne ved at flytte hytterne og genopstille disse i om-
rådet ved Falen:

Af den hver enkelt hytteejer tilkenote erst~tning til-
bageholdes, indtil den pågældende ved henvendelse til fred-
nin~eplanudvalgets sekretariat har godtgjort at have fjernet
sin hytte og at have ryddeliggjort det areal, hvorpA den
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henstod, 20 % af erstatnjngsbeløbet, dog højst 1.500,- kr.
Såfremt erstatningen er under 5.000,- kr., tilbageholdes dog
kun 500,- kr. .Fredningsplanudvalget for Ringkøhing amt er beretti-
get til, s~fremt hytterne ikke er fjernet senest den 30.
marts 1983, eller i forbindelse med ejernes opgivelse af
hytterne forinden denne dato, at lade disse bortskaffe og
grunden ryddeliggøre for ejernes ref,ning samt til at anven-
de de hensatte heløb med renter til betaling herfor.

Sagens omkostninger og udgifter.
Landsretssagfører Gravesen har i brev af 25. juli

1972 (hilag nr. 164) pAstået hver enkelt af de af ham repræ-
senterede lodsejere tilkendt et specielt omkostningsbeløb,
idet han har anført, at der ikke foreligger samlet repræsen-
tation fra alle lodsejere på een gang. Nævnet har ikke kun-
net give landsretssagføreren medhold heri, idet det er næv-
nets opfattelse, at sagen væsentligAt har angAet principi-
elle spørgsmAl af betydning for alle lodsejere eller flere
grupper af disse, sAsom spørgsmålet om at følge eller af-
vise fredningspåstanden, OM hytterne s eventuelle fjernelse
og om retningslinier for fastsættelse af erstatning. Nævnet
har derfor efter alt foreliggende, derunder sagens ekstra-
ordinære karakter og under hensyntagen til Aædvanlig prak-
sis herfor i fredningssager tilkendt landsretssagfører Gra-
vesen et samlet salær pA 20.000,- kr. Det bemær~es herved,
at landsretssagføreren har deltaget 1 4 offentlige møder og
et internt nævnsmøde samt 3 dages besigtigelser af hytter
og grunde i det fredede område.
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Med sa~rne begrundelse tilkendes der efter derom ned-
lagt pAstand De jydske Landbo- oe HusmandRforeningers r~dgi-
vende udvalg vedrørende ekspropriation m.v. v/konsulent
Verner Hansen, ~rhus, et salær, der passende findes at kunne
fastsættes til ialt 10.000,- kr. for bistand til lodsejere
under sagen.

Ifølge natur~redningslov nr. 314 af 18. juni 1969
§ 33 udredes erstatningen med 3/4 af Statskassen og 1/4 af
Ringkøbing amtsfond og Ribe amtsfono i fællesskah, de to 4t
sidstnævnte indbyrdes i forhold til de erstatningssufflmer,dertt
er tilkendt for lodder, hytter m.v. i de respektive a~tskom- 4t
muner.

Under hensyn til den store betydning, sagens gennem-
førelse findes at have for almenheden i hele landet, indstil-
ler fredningsnævnet tilOverfredningsnævnet, hvortil sagen i
medfør af naturfredningslovens § 25 skal indbringes, at der
træffes bestemmelse om, at en endnu større andel ~f erstat-
ningen udredes af Statskassen.

Sagens udgifter for fredningsnævnet udredes efter op-
gørelse af nævnsformanden af Ringkøbing og Ribe amter i for-
ening, i det ovenfor anførte indbyrnes forhold.

Om sagens indbringelse for Overfrednings-
nævnet, samt om tinglysning.

Kendelsens forelæggelse for Overfredningsnævnet, som
ovenfor anført medfører ingen ankehehandling, hvorfor ~,
der ønsker kendelsen ændret, må p~anke denne til Overfred-
ninBsnævnet, Nyropsgade 22, 1602 København V.

Ankefristen er 4 uger regnet fra tidspunktet for ken- ..
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delsens forkvndelse for hver enkelt interesseret.
Kendelsen vil være at tinglyse pR de i vedhæftede

oversigtsskema nævnte ejendomme med pRt~leret som i fred-
ninesbe8te~melserne anført og med prioritet forud for al
pantegæld og andre rettigheder af privatretli~ oprindelse,
medens der med hensyn til offentlieretlige rettigheder, som
for eksempel landbrugsnoteringer ~.v., henvises til tingbo-
gen.

Kendelsen er bilagt følgende kort:
a. Oversigtskort i l: 25000.
b. Matrikelkort i l 10000.
c. do i l 4000 med angivelse Rf ejerforhold, samt
d. Kort i l : 2500 over hyttehebyggelse på store Mjøl og

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

Ejendommene matr. nr.e: la, Ib, Ic, Id, le, lf, 19,
Ih, li, lk, 11, 1m, In, lo, lp, lq, Ir, Is, lt, lu, Iv, Ix,- ,-
2, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i, 4k, 41, 4m,
4n, 402, 4p, 4q, 4r, 4s, 4t, 4u, 4v, 4x, 4y, 4z, 5a, 5b, 5c,

6, 7a, 7b, Ba, Bb, Sc, 9a, 9b, loa, 10c, lod, loe, llb, 12b,
13, 14a, 14b, 14c, 14d, 15a, 15b, 15c, 16b, lSa, 18b, 19,
20, 21, 22, 23b, 23c, 24a, 25, 26, 27, 28a, 28b, 29, 30, 31,
32, 33, 34a, 34b, 34c, 35a, 35b, 35c, 36a, 36b, 36c, 37,
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l56a, 156f, 156g, l56h, 156i, l56p, l56r, 156u, l56z, l56aa,
l56ad, 156af, 156ak, l56am, 156ao, l56ap, 156av, l56ax,
l56aæ, 156aø, 156cd, l56en, l56hk, 156pm, 316, 317 Søgård
Hovedgård, Holmsland Klit sogn, l56æ, 156ø, l56al, l56ay, •
l56az, 156eg, 156e1 Bjerregård, Lønne sogn, 5a, 5b, 5Q, 5bh,
5ek, 5eu, 5hh, 5ii, 5kk, 511, 5mrn, 5pp Lønne Præsteg~rd m.m.,
Lønne sogn, der er anført i vedhæftede oversigtsskema og -,y
tilliRe er vist på vedlagte kort, fredes som ovenfor be- tt
stemt. •I erstatning udbetales de ovenfor fastsatte heløb,
ialt 2.928.360,- kr. med renter 1% over den af Danmarks Na-
tionalbank fastsatte diseonto pr. dato.

For så vidt angår de hytteejere tilkommende erstat-
ninger bestemmes:

Af den hver enkelt hytteejer tilkendte erstatning
tilbageholdes, indtil den pågældende ved henvendelse til
sekretariatet for fredningsplanudvalget for Ringkøhinf, amt
har godtgjort at have fjernet sin hytte og at have rydde- ~
liggjort det areal, hvorpå den henstod, 20 ~ af erstatnings-
beløbet, dog højst 1.500,- kr. Såfremt erstatningen er under-.\
5.000,- kr., tilbageholdes dog kun 500;- kr.

I sagsomkostninger udredes til landsretssagfører
Johs. F. Gravesen, Viborg, 20.000,- kr. og til de jydske
Landbo- og Husmandsforeningers rådgivende udvalg vedrørende
ekspropriationer m.v. v/konsulent Verner Hansen, Århus,
10.000,- kr. .e
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Erstatningerne udredes med 3/4 ~f statskassen og 1/4

af Ringkøbing amtsfond og Ribe arntsfond i forening.

Th. Andersen Erik Rosenstann.

E.W. Enevoldsen Niels Jensen Tedersen

Poul Bueh

1 C. H. Theut
sekretær.

Imn

Udskriftens rigtighed

sekretær.



I F1:'stat-L" EJer :atr. n Areal Bemærkninp', ngn kr.

1. fvjagdahlAae, BJålum, Sdr. Bork. Klo 8,4Obllng, Sdr. Bork, 44b, 45b, del af 43, samt § 46 2,86893 Hemmet. 100 nr.-l = § 47 1,7
Del af loa, 13, 14b, 14E., U.re. 6,8
15~, 42, 43, 64, 8I.

Total 19,7 11850

2. G. Andersen, BJålum, Sdr. Bork. KL 1,5Obling, Sdr. Bork, Del af 53, samt § 46 1,16893 Hemmet. lod nr. 2 ~ § 47 2,8
Del af: 31, 32, 37, 38a, U.re. 1,3
39~, 40~, 41,§:,42, 64,-79

Total 6,7 4980

3. Åge Sørensen, Bjålum, Sdr. Bork. KL -5732 Guldager. Lod nr. 3 = § 46 -Del af 20. § 47 0,2
20 hytte lejemål U.re. 0,2

Total 0,4 20360

4. ~irtha Bueh, Bjålum, Sdr. Bork. KL -Sdr. Bork, Lod nr. 4 = § 46 -6893 Hemmet. Del af: 21, 22, 23~, 24,§:, § 47 0,925. U.re. -5 hytte lejemål.
Total 0,9 5810

5. Carl Bloeh, Bjålum, Sdr. Bork. Kl. -Nr. Bork, Del af 9a, samt § 46 -
6893 Hemmet. lod nr. '5' - § 47 -

Del af: 7~, 8~, 9~, lo,§:. U.re. 5,5 -. ..-.
Total 5,5 4950 -

6. EjvInd Brarup, Bjålum, Sdr. Bork. KL -
Sdr. Bork, Lod nr. 6 ~ § 46 0,6
6893 Hemmet. 34e, 35c, 36e, og del af § 47 4,1

29~ 30,-31, b4, 79. U.re. -;.' Total 4,7 4230

7. Hans Brarup, Bjålum, Sdr. Bork. Kl. -
Nr. Bork, Lod nr. 7 = § 46 0,5

893 Hemmet. Del af: 21, 22, 23~, 78. § 47 0,5
, U.re. 2,5

Total 3,5 3150

8. Oskar Brarup, Bjålum, Sdr. Bork. Kl. 5,2
Obling, Sdr. Bork, Del af 50, 51, 52, samt § 46 0,5
6893 Hemmet. lod nr. 8 = § 47 0,7

Del af: 50, 51, 52, 79, 64 U.re. 5,0
Total 11,4 6620

9. Andr. Christiansen, Bjålum, Sdr. Bork. KL -
Obling, Sdr. Bork, Del af 37, samt § 46 -
6893 Hemmet. lod nr. 9 = § 47 -Del af: 34~,35~,36E.,37 U.re. 4,1

Total 4,1 3690

-lo. J. r. Christiansen, Bjålum, Sdr. Bork. Kl. -
Obling, Sdr. Bork, Lod nr. 10 = § 46 -
6893 Hemmet. Del af: 5~, 34~, 35~, 36E., § 47 -37. U.re. 3,7

Total 3,7 3330
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ll. Chr. Koldtoft
Christensen,

Sdr. Bark,
6893 !lemmet.

Bjålurn, Sdr. Bark.
Lod nr. 12 =
27, og del af 78.

Klo
§ 46
§ 47
U.re.

0,3
1,1

13980

12. Jens Bloch,
Sdr. Bark,
6893 !lemmet.

Total 1,4 1260

Bjå]um, Sdr. Bark.
Del af 6, samt
lod nr. 14 og 15 =
lod, loe, del af 9b, llb,
12:§:,18~, 19, 64, 76, 79.

Klo
§ 46
§ 47
U.re.

1,3
5,5

Total 6,8 6120

13. Henning Jensen,
Sdr. Bark,
6893 Hemmet.

Bjålurn, Sdr. Bark.
Lod nr. 16 =
14d, 15a, 18b, del af 12b,
137 19,-21, ~2, 25, 76, 79
80. 1------

Klo
§ 46
§ 47
U.re.
Total

3,1
1,3
4,4 3960

l Lars Jensen,
Obling, Sdr. Bark,
6893 Hemmet.

Bjålum, Sdr. Bark.
Del af 39a, samt
lod nr. Hl" =
35b, del af 37, 38a, 39~.
31-hytte lejemål. -

Klo
§ 46
§ 47
U.re.

17,0
2,6
0,7

15,1
Total 5096035,4

15. Laurids Jensen,
Aldershvile ,
6830 Nr. Nebel.
se lodsejerforteg-
nelse over tinglysteadkomsthavere.

Bjå1um, Sdr. Bark.
lZ, 4~, samt
lod nr. 19 =
l~, 4~, 5~, del af 64, 79.

Klo
§ 46
§ 47
U.re.

18,6
2,9
3,1
5,4

Total 30,0

16. Jens Peder Jensen, Bjålum, Sdr·.Bark. Klo 2,3
Obling, Sdr. Bark, Del af 54, 55, samt § 46 -
6893 Hemmet. lod nr. 20 = § 47 0,4

Del af: 53, 54, 55. U.re. 2,5
Total 5,2 3070

17. N. P. Jørgensen, Bjålum, Sdr. Bark. Kl. -
Obling, Sdr. Bark, Lod nr. 21 = § 46 -
6893 Hemmet. Del af: 14~, 15~, 43. § 47 -

U.re. 3,3
Total 3,3 2970

18. Astrid K. Clausen, Bjålum, Sdr. Bark. Kl. 2,9
Obling, Sdr. Bark, Del af 47a, samt § 46 0,3
6893 Hemrnet. lod nr. 2~ = § 47 0,5

Del af: 53, 54, 55, 64, 79. U.re. 0,9
Total 4,6 2110

19. Kjær M. Clausen, Bjålum, Sdr. Bark. Kl. -
Nr. Bark, Lod nr. 23 = ~ 46 0,7
6893 Hemrnet. Del af: 24~, 25, 26, 78. 47 3,3

U.re. -
Total 4,0 3600

-
20. Peder Christiansen, Bjålum, Sdr. Bark. Kl. 10,5

Obling, Sdr. Bork, Del af 42, samt § 46 -
6893 Hemmet. lod nr. 24 = § 47 1,4

del af: 41~, 42. U.re. 9,3
Total 21,2 11730
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2l. Ebbe Sommer Larsen, Bjålllm, Sdr. Bark. Klo -
Sdr. Bark, Lod nr. 25 = § 46 0,7
6893 Hemmet. Del af: 19, 20, 21, 78. § 47 0,2

28 hytte lejemål. U.re. 4,3
Total 5,2 32680

22. Niels Chr. Larsen, Bjålum, Sdr. Bark. Klo 2,0
Obl~ng, 40a, samt ~ 46 3,9
6896 Sdr. Bork. 100:nr. 26 = 47 0,3

28b, del af 29, 30, 31, 32, U.re. 5,4
337 4l~, 42, 8l.

Total 11,6 9040

23. Niels P. Madsen, Bjålum, Sdr. Bark. Klo -
r. Bork, loc, samt § 46 -

893 Hemmet. 100:nr. 27 = § 47 -Del af: lo~, 13, 14!:.. U.re. 7,4
Total 7,4 6660

24. ~ Nedergård, Bjålum, Sdr. Bark. Klovend N. -
Sdr. Bork, Del af 13, samt ~ 46 2,9
6893 Hemmet. lod nr. 28 = 47 -

8b, del af 6, 7~, 9~, 64, U.re. 2,6
77), 79. Total 5,5 4950

25. Niels Erik Nyland, Bjålum, Sdr. Bark. Klo -
Sdr. Bork, 7b, samt § 46 -
6893 Ilemmet. lod nr. 29 = § 47 -

Del af: 5~, 6, 7~, 8~, 9~. U.re. 5,3 . ....

Total 5,3 4770

26. Gunnar Engberg Bjålum, Sdr. Bark. Klo 2,7
Pedersen, Del af 45a, samt § 46 -

Obl1ng, Sdr. Bark, lod nr. 30 ~ § 47 -6893 Hemmet. 44~, del af 43, 45~. U.re. 12,4
I Total 15,1 11700

27. Laurids Siem, Bjålum, Sdr. Bark. Klo 1,4
ObHng, Sdr. Bark, 49a, samt § 46 0,6

893 Hemmet. lod nr. 31 = § 47 2,0
Del af: 28§;, 64, 78. U.re. 0,3

Total 4,3 2890

?8. Arne Thomsen, Bjålum, Sdr. Bork. Klo -Sdr. Bork Mærsk, Lod nr. 32 = § 46 0,6
Sdr. Bark, 18~, 19. § 47 -6893 Hemmet. U.re. 1,4

Total 2,0 1800

9. Laurids Sommer, Bjålum, Sdr. Bork. Klo -
Sdr. Bork, Lod nr. 33 = § 46 1,7
6893 Hemmet. Del af: 15a, 18a, 19, 8l. § 47 -2 hytte le"jemål:- U.re. 10,7

Total 12,4 13160

--o. Tage Sørensen, Bjålum, Sdr. Bork. Kl. -
Nr. Bork, Lod nr. 34 = § 46 -
6893 Hemmet. Del af: 5~, 6, 7~, 34~. § 47 -

U.re. 2,0
Total 2,0 1800
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31. Søren L. Sørensen,
Nr. Bork,
6893 Hemmet.

:atr. n

Bjål~~, Sdr. Bork.
Lod nr. 35 =
44c, 46b, 48a, 49b, del af
32~ 33,-42, 43, 4;a, 47~,
64, 79. -

Kl.
§ 46
§ 47
U.re.

Areal

2,6
5,4

Total 8,0

35000

Bemærkning.
F1'stat-

_ng
kr.

7200

32. Valdemar Sørensen,
Sdr. Bork,
6893 Hemmet.

Bjålum, Sdr. Bork.
Lod nr. 36 =
Del af: 23~, 24~, 78.

Kl.
§ 46
§ 47
U.re.

0,6
1,1
1,0

Total 2,7 2430

33. Peder Chr. Vester-
ark,

3dr. Bork,
6893 Hernmet.

Bjålum, Sdr. Bork.
Lod nr. 37 =
Del af: 25, 26, 28~, 31,
32, 33, 64, 80.

Klo
§ 46
§ 47
U.re.

4,8
0,9

Total 5,7

3 '.r.Ølgård,
Stauskjær,
6800 Varde.

5130

Bjålum, Sdr. Bork.
Ib, le, Id, le, lf, l~, Ih,
lT, lK, lT, lm, In, lo, lE,
II, lE, l~, 11, l~, l!.

Kl.
§ 46
§ 47
U.re. 9,4
Total 9,4 8460

36. I/S Dagsletters Bjålum, Sdr. Bork.
værn, 3a
v/ Peder Chr. Vester 72 hytte lejemål.
mark,
Sdr. Bork,6893 Hemmet.

37. I/S Gl. Værn,
v/ P. Chr. Vester-
mark,
Sdr. Bork,
6893 Hemmet.

Bjålum, Sdr. Bork.
2.

Kl.
§ 46
§ 47
U.re.

12,4
17,8

695,6
Total 725,8
(vand 230)

Kl.
§ 46
§ 47
U.re.

3,6
4,9

Total 8,5

544040

7650

38. I/S Hartkornsværnet,
v/ Anton Kjeldsen,
Obling,

dr. Bork,
893 Hemmet.

Bjålum, Sdr. Bork.
3E.

Klo
§ 46
§ 47
U.re.

61,4
4,4

883,9
Total
(vand

949,7
259,0)

39.

660480

Laurids Sommer
Jacobsen,
Bjålum, Sdr. Bork,
6893 Hernmet.

Bjålum,
Ix, 4b,
4n, 4T,
4ji, 4~,
4~, 4,r,

Sdr. Bork.
4d, 4e, 4f, 4~,
4K, 4T,4m~ 4n, 40,
4r, 48', 4t, 4u,4v,
4~.- - - - 1------

Klo
§ 46
§ 47
U.re. 10,6

10,6Total 9540

41. S. A. Kobberup,
Nymindegab,
6830 Nr. Nebel.

Bjålum, Sdr. Bork.
Sc.
11lUS.

Klo
§ 46
§ 47
U.re. 0,8
Total 0,8

42. Klitdirektoratet,
Vejers,
6840 Oksbøl.

Bjålum, Sdr. Bork.
38b, 65, 66, 68, 69, 70,
71~ 72, 73, 74, 75, 77.
Søgård Hovedgård,Holmsland KIlt.
156~.

Kl.
§ 46
§ 47
U.re.
Total 238,2 o



EJer, ~~stat-
Matr. nL. Areal •.lng Bemærkning .n kr.

43. Fru Hilda Stenum, Bjålurn, Sdr. Bork. Klo 9,9
6880 Tarm. 4l~ § 46 -§ 47 1,3

U.re. 2,3
Total 13 ,5 5220

44. Tarben P. Tarbensen, Bjålum, Sdr. Bork. Klo -Kaj A. Bloch, 34~ § 46 -
Kollevej, § 47 -6830 Nr. Nebel. U.re. 2,8

Total 2,8 2520

4 Niels P. Nielsen, Bjålum, Sdr. Bork. KL -ejrup, 40b. ~ 46 -
6855 Outrup. l nytte lejemåL 47 -

U.re. 1,5
Total 1,5 2350

4 Jørgen Vang Andersen ,Bjålum, Sdr. Bork. KL 7,4
6960 Hvide Sande. 61 § 46 -§ 47 1,7

U.re. 4,0
Total 13,1 6610

47. Stefan M. Jørgensen, Bjålum, Sdr. Bork. KL -Bork Mærsk, 8~. § 46 -
6Cl30 Nr. NebeL § 47 -

U.re. 1,3 .. .~..
Total 1,3 1170

48. Sdr. og Nr. Bork Bjålum, Sdr. Bork. Klo -
sogns menighedsråd, 14~. ~ 46 3,6
6893 Herrunet. 47 -U.re. 5,1

8 Total 8,7 7830

49. Niels Ove Hansen, Bjålum, Sdr. Bork. KL -
Sdr. Bork, 23~ § 46 1,3
6893 Herrunet. § 47 -U.re. 1,1

Total 2,4 2160

50. Laurids Hansen, Bjå1um, Sdr. Bork. Klo -Obling, Sdr. Bork, 36~ ~ 46 -6893 Herrunet. 47 -U.re. 1,1
Total 1,1 990

5L Anton Kjeldsen, Bjå1um, Sdr. Bork. KL 2,7
Obling, Sdr. Bork, 46~, 47~, 48~, 49~. ~ 46 -
6893 Hemmet. 47 0,4

U.re. 9,4
Total 12,5 9360

-
52. Fru Oline Christen- Bjå1um, Sdr. Bork. KL 3,3

sen, 48~ § 46 -
Obling, Sdr. Bork, § 47 0,4
6893 Herrunet. U.re. 0,8

Total 4,5 1740



· EJe~
n

K. Sommer Andersen,
Bjålum, Sdr. Bork,
6893 Hemmet.

r,;atr.n.... Areal

2610

Bem1P,rkniI,lg.
I~rstat-
.dng
kr.

53. Hans Børge Hansen,
Sdr. Bork,
6893 Hemmet.

Bjålum, Sdr. Bork.
56, 59, 63.

KI.
§ 46
§ 47
U.re.

32,4
6,2

23,0
Total 61,6 32760

56. Laurids H. Jensen,
Obling, Sdr. Bork,
6893 Hemmet.

Bjålum, Sdr. Bork.
62.

KI.
§ 46
§ 47
U.re.

1,7
0,6
1,9

Total 4,2 2590

Bjålum, Sdr. Bork.
Del af: ll~, 12b

KI.
§ 46
§ 47
U.re.

2,2
2,4

Total 4,6

5

4140

ISdr. Bork sogns
menighedsråd,
6893 Hemmet.

Bjålum, Sdr. Bork.
60.

KI.
§ 46
§ 47
U.re.

1,4
0,6
3,3

Total 5,3 3790

60. N. Chr. Sivert
Jensen,
Bjerregård,
6960 Hvide Sande.

61. Johan G. Rauhe,
Bjerregård,
6960 Hvide Sande.

søgård Hovedgård,
Holmsland Klit.
156,E

Søgård Hovedgård,
Holmsland Klit.
Del af 156g

KI.
§ 46
§ 47
U.re.

0,4
0,5
2,0

Total 2,9

KI.
§ 46
§ 47
U.re.

1,8
1,9
7,6

Total 11,3 10170

62. Sigfred R. Jensen,
Bjerregård,

960 Hvide Sande.
Søgård Hovedgård,
Holmsland Klit.
156~, 156cd, Del af 156l.

KI.
§ 46
§ 47
U.re.

4,3
3,5
7,6

Total 15,4 13860

63. A. Bollerup
Sørensen,
Bjerregård,
6960 Hvide Sande.

Søgård Hovedgård,
Holmsland Klit.
156~.

KI.
§ 46
§ 47
U.re.

1,5

Total 1,5 1350

64. Verner B. Esmark,
Bjerregård,
6960 Hvide Sande.

Søgård Hovedgård,
Holmsland Klit.
Del af 156l!

KI.
§ 46
§ 47
U.re.

0,3
1,9
7,8

Total 10,0 16000

65. c. O. Olesen,
Nørrebrogade 176,
2200 København N.

Søgård Hovedgård,
Holmsland Kli t.
Del af: 1561, 156~, 156~.

KI.
§ 46
§ 47
U.re.

1,2
1,7
6,4

Total 9,3 8370



L
n

Areal

Total 0,1

Jllatr.nl.

o

Bemærkning .
r~stat-
•..J.ng
-kr.

66. Chr. Åge Dahl,
Bjerregård,
6960 Hvide Sande.

Søgård Hovedgård,
Holmsland Klit.
Del af 156§:.•

Kl.
§ 46
§ 47
U.re.

20,0
14,0
23,0

Total 57,0 51300

67. Åge Held Pedersen,
Åge Nielsensvej 29,
7800 Skive.

68. C. Villadsen,
algasgade 20,
400 Herning.

Søgård Hovedgård,
Holmsland Klit.
156~, 156~.

K1.
§ 46
§ 47
U.re.

0,1

Total 0,1

o

69. I D. Martinussen,
Elmevej 3,
7400 Herning.

Søgård Hovedgård,
Holmsland Klit.
Del af 156.§:!..

Kl.
§ 46
§ 47
U.re.

0,4

Total 0,4

o

70. Statens
Vand bygningsvæsen,
6950 Ringkøbing.

71. Johanne Brodersen,
6830 Nr. Nebel.
adr. :Hans Chr.
Brodersen,

a,orvegade 4,.000 Varde.

Søgård Hovedgård,
Holmsland Klit.
156~.

Kl.
§ 46
§ 47
U.re.

0,1

Søgård Hovedgård,
Holmsland Klit.
316, 156ak, 156am, 156ax.
Lønne PræstegårU";"Lønne:-
5eu
Bjerregård, L~nne. 156·l56al, 156§;L,1?b§&, -~ Total 24,0 o

450

72. A. Bloch Sørensen m.
f1. ,

underupvej 121,
000 Odense.

Kl.
§ 46
§ 47
U.re.

Søgård Hovedgård,
Holmsland Klit.
156ad

Kl.
§ 46
§ 47
U.re.

0,5

Total 0,5

810

73. Arvingerne efter
K. Weber Gram,
vi lrs. K. Mogensen,
Amagertorv 24,
1160 København K.

Søgård Hovedgård,
Holmsland Klit.
156af

Kl.
§ 46
§ 47
U.re. 0,9
Total 0,9

850

74. Arvingerne efter
Betty Weber Gram,
vi lrs. K. Mogensen,
Amagertorv 24,
1160 København K.

Søgård Hovedgård,
Holmsland Kli t.
156~

Kl.
§ 46
§ 47
U.re.

2,0

0,5
Total 2,5

750

75. Forsvarsministeriet,
Koldinghus Stald-
gård,
6000 Kolding.

Bjerregår4, Lønne.
156~, 156~, 156~.

Kl.
§ 46
§ 47
U.re.

1,5

0,5
Total 2,0

Søgård Hovedgård,
Holmsland Klit.
156~.
Lønne Præstegård, Lønne.
n, 78, 79.

Kl.
§ 46
§ 47
U.re.
Total 30,0 o



-
l ,Ejer, I~Tstat-

\ Matr. n.... Areal ..lng Bernæ,rknil1g.n -kr.

76. Søren Sillesen, Lønne Præstegård, Lønne. Klo -Nymindegab, 5a, 50, 5ek, 5hh, 5kk. § 46 0,1
6830 Nr. Nebel. Søgåra Hovedgård, § 47 18,1

Holmsland KIlt. U.re. -317 .
Total 18,2 16380

77. Mette Kristensen, Lønne Præstegård, Lønne. Klo -Nymindegab, 5.Q, 511, 5~. § 46 14,8
6830 Nr. Nebel. § 47 35,6

U.re. 1,0
Total 51,4 46260

7 aldor Gunløgsson, Lønne Præstegård, Lønne. Klo -trandvejen 68, 5bh. § 46 -2960 Rungsted. § 47 3,5
U.re. -

, Total 3,5 3150
~

--
7 'olmer Drewsen, Lønne Præstegård, Lønne. Klo -Bjerregård, 5ii ~ 46 -

6960 Hvide Sande. 47 1,6
U.re. -
Total 1,6 1440

80. Magnus Kristensen og Lønne Præstegård, Lønne. Klo -
Helga Kristensen, Del af 5il!. § 46 -
Vesterlund, § 47 9,2 -
6830 Nr. Nebel. U.re. - '-. '.

Total 9,2 15280

81. Kaj Jensen, Søgård Hovedgård, Klo -
Frederieiavej 75, Holmsland Klit. § 46 0,9
7100 Vejle. 156hk. § 47 -

• U.re • 0,2
Total 1,1 990

,
I
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05599.04

Dispensationer i perioden: 23-04-1987 - 06-08-2001



Jr/lc

J
I/S Vestkraft
Vestkraftvej 2
Ssterhavn
6700 Esbjerg

23.04.87

2190/73-3/86 og
5/86

tit) Vedr. fremføring af en 60 kV luftledning over arealer omfattet af Overfred-
~) ningsnævnets kendelse af 18. maj 1977 om fredning af Værnengene.

Et af I/S Vestkraft udarbejdet projekt til forbedret strømforsyning sf Hvide
Sande og aommerhusomrAder på Holmsland Klit omfatter fremføring over en ca.
2 km lang strækning i ovennævnte fredningsomrAde af en 60 kV ledning anbragt
pA ca. 19 m høje atålgittermaster med en indbyrdes afstand af ca. 200 m. Fred-
ningskendelsen indeholder et forbud mod opstilling af master i fredningsområ-
det. Den nævnte strækning forløber i bAde Ringkøbing og Ribe Amter.

•
Fredningsnævnet for Ribe Amts Fredningskreds har den 4. august 1986 afslået i
medfør af naturfredningslovens § 34 at dispensere fra fredningskendelaen til
anbringelse af master i den del af fredningsområdet, som ligger i Ribe Amt •
I/S Vestkraft har påklaget afgørelsen tilOverfredningsnævnet.

•Fredningsnævnet for Ringkøbing Amts Fredningskreds hsr den 7. november 1986 i
medfør af naturfredningslovens § 34 meddelt I/S Vestkraft dispensation fra
fredningskendelsen til som ansøgt at anbringe master i den del af frednings-
området, som ligger i Ringkøbing Amt. Danmarks Naturfredningsforening har pA-
klaget afgørelsen til Over fredningsnævnet.

Miljøministeriet v/den daværende Fredningsstyrelse meddelte i skrivelse af
12. december 1985 - i overensstemmelse med en indstilling fra amtsfredningsin-

-,<
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øpekteren 1 Ringkøbing Amtskommune - godkendelse efter naturfredningslovens
§ 42 ef det samlede ca. 14 km lange anlæg mellem Sdr. Bark og Skodbjerge. Ef-
ter det sAledes godkendte projekt skulle ledningen kabellegges under Nyminde-
strømmen og i øvrigt luft føres, og en eksisterende 10 kV ledning pA cs. 8 m hø-
Je tremaster over BJAlum Klit skulle fjernes. Ministeriets godkendelse hvile-
de pA den antsgelse, at hele strø<ningen forløb 1 Ringkøbing Amt.

fredningsnævnet for Ringkøbing Amts fredningskreds meddelte herefter den
19. december 1985 den nødvendige dispensstion frs fredningskendelsen, og i
skrivelse af 18. februar 1986 stadfæstede Overfredningsnævnet deme afgørelse,
som var pAklaget af Danmarks Naturfredningsforening. Hverken fredningsnævnet
eller Overfredningsnævnet var opnerksom pA, at en del af øtrekningen gennem
fredning90mrAdet forløb i Ribe Amt.

I overensstemmelse med en indstilling fre Blåbjerg Kommune meddelte Ribe Amts-
rAd den 26. marts 1986 fredningsstyrelsen, et amtsrAdet ikke kunne anbefsle en
luftledning gennem fredningsomrAdet. Hiljøministeriet v/tredningsstyrelsen
meddelte imidlertid i skrivelse af 15. april 1986 I/S Vestkraft godkendelse ef-
ter naturfredningslovens § 42 ef luftledningsanlægget i Ribe Amt. Efter at
BIAbjerg Kommune den 14. april 1986 havde Fremsat et forslag til ændret linie-
Føring, fastholdt ministeriet den 3. juni 1986 sin afgørelse af 15. april
1986.

fredningsnævnet for Ribe Amts fredningskreds afslog i ekrivelse af 4. august
1986 at dispensere fra fredningskendelsen •

• J Det viste sig i begyndelsen af september 1986, at fredningsnævnet for Ringkø-
bing Amts fredningskreds ved sin efgøreIse af 19. december 1985 havde været
sammensat af nævnsfo~anden, det amtsrAdsvalgte nævnsmedlem og det ef Holms-

~ land Kommunalbestyrelse valgte nævnsmedlem, uanset at næsten hele strækningen
gennem fredningsområdet ville Forløbe i Egvad KOfIItJune. Over fredningsnævnet
erklærede herefter i skrivelse aF 18. september 1986 den del af fredningsnæv-
nets afgørelse, der angik strækningen i Egvad Kommune, for ugyldig og tilbage-
kaldte sin afgørelse af 18. Februar 1986.

fredningsnævnet for Ringkøbing Amts fredningskreds gennemførte nu en ny behand-
ling af sagen under medvirken af nævnsfo~anden, det amtsrådavalgte medlem og
de af Holmsland og Egvad Kommunalbestyrelser valgte nævnsmedlemmer, og i skri-
velse af 7. november 1986 meddelte Fredningsnævnet dispensation fra frednings-



'-'o '

~(~ kendelsen til etablering af anlægget som projekteret.

I-

•
•

I/S Vestkraft har nsvnlig anført, et en - 1 øvrigt bekostelig - kabellægning
gennem BjAlum Klit vIl medføre en uheldig svækkelse af forsyningssikkerheden,
sel\l om den eksisterende 10 kV ledning over kUtten bibeholdes. I/S Veetkraft
har udarbejdet sit projekt under efterkommeløe af Ringkøbing Amtskommunes øn-
ske om kabellægning under Nymindestrømmen og finder derved et have taget et ri-
meligt hensyn til naturværdierne på stedet.

Danmarks Naturfredningeforening har udtalt sig imod, et der dispenseres fra
fredningskendelsen til opstilling af nye master pi Bjålum Klit og over Gøde-
len. roreningen modsætter sIg ikke, at den eksisterende 10 kV luftledning bli-
ver bibeholdt, hvie der sker jordlægning af den nye ledning.

I sagens behandling har deltaget samtlige Overfredningsnævnets 10 medlemmer.

Overfredningsnævnet skal enstemmigt udtales

Anlægget gennem fredningsomrAdet må vurderes under et uden hensyn til amtsgræn-
sen. På det mere omfattende grundlag for vurderingen, som foreligger nu, fin-
des der at måtte lægges større vægt på de hensyn, der har begrundet fredningen
og dens forbud mod anbringelse af master, end på de hensyn, der kunne tale for
en dispensation.

Den af rredningsnævnet for Ribe Amts rredningskreds trufne afgørelse af 4. au-
gust 1986 stadfæstes derfor, medens den af rredningsnævnet for Ringkøbing Amts
rredningskreds trufne afgørelse af 7. november 1986 ændres til, at der ikke
kan meddeles dispensation fra fredningskendelsen til anbringelse af master på
Bjålum Klit og over Gødelen •

ror det tilfælde, at I/S Vestkraft herefter måtte ønske at kabel lægge en led-
ning fra Nymindestrømmen til Gødel Bjerge, bemærkes, at dette vil nødvendiggøre
en dispensation fra fredningskendelsens forbud mod at foretage terrænændringer.
Der er imidlertid under behandlingen af sagen om anbringelse af msster tilve-
jebragt et tilstrækkeligt grundlag for, at der allerede nu kan tages principi-
el stilling til spørgsmålet om en sådan dispensation. Det bestemmes derfor,
at fredningen ikke skal være til hinder for en kabellægning som nævnt.

På Overfredningsnævnets vegne

Bendt Andersen
OViIfredniJliSllævnets formand



-,. QVERFREDNINGSNÆVNET Amaliegade 7 JF li c
1256 København K
Telefon 01 . 13 36 38

Dato: 18.02.86I/S Vestkraft
Vestkraft vej 2
0sterhavn

J. nr.: 2190/73-1/86

6700 Esbjerg

••
Ved en afgørelse af 19. december 1985 har fredningsnævnet for Ringkøbing
amts fredningskreds tilladt, at der på en strækning af ca. 2 km over områ-
de, der er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af 18. maj 1977 om
fredning af Værnengene, opsættes en 60 kV ledning på stålm&ster, der har
en højde af knap 20 m. Fra Bjålum transmitteres strømmen videre over Ny-
mindest~mmen via et søkabel og herfra videre mod nord på master, som helt
mod nord - ved Bjerregård - opstilles på det fredede område. Frednings-
nævnet har ved tilladelsen forudsat, at den eksisterende 10 kV ledning på
knap 10 m høje træmaster fjernes, når 60 kV ledningen sættes i drift.
Fredningsnævnet har samtidig tilladt det omhandlede arbejde i medfør af
strandbeskyttelseslinien efter naturfredningslovens § 46.

l'
Fredningsnævnets afgørelse er blevet påklaget til over fredningsnævnet af
Danmarks Naturfredningsforenlng. Foreningen har især henvist til, at hver-
ken den nuværende 10 kV ledning eller den eventuelle 60 kV ledning hører
hjemme i dette næsten uberørte landskab, samt at en 60 kV ledning på 20 m
høje master, som er synlige over meget store afstande, på afgørende vis
vil bryde ind i og forstyrre landskabets særpræg. Det anføres videre, at
faren for fuglekollisioner vil blive øget på strækningen fra Vesterlund
til Holmslands Klit, hvor elledningen skærer fuglenes trækrute. Naturfred-
ningsforeningen har herefter påstået den nye linie jordlagt over hele
strækningen, subsidiært i den sydlige del af området, d.v.s. hen over Bjå-

Fu 10·1
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lum Klit.

Efter at være gjort bekendt med naturfredningsforeningens anke har Vest-
kraft over for overfredningsnævnet bl.a. udtalt, at øget belastning af led-
ningsanlægget nødvendiggør det omhandlede arbejde, og at selskabet allere-
de har vist sig imødekommende ved at lægge ledningen i søkabel over en læn-
gere strækning end nu samt ved al nedtage den eksisterende 10 kV ledning.
Disse arbejder har allerede medført en merpris på 2 1/4 mill.kr. Hvis også
den 2 km lange strækning over Bjålum ønskes kabellagt, vil det medføre en ud-
giftsforøgelse på yderligere 1,9 mill.kr.

ee

Vestkraft har endvidere anført, at der i dag er opsat ca. 17 træmasler pr.
km, medens antallet af stålgittermaster vil blive på ca. 5 pr. km, således
at antallet af master over Bjålum vil blive reduceret til ca. 10 - efter
at der er foretaget kabellægning over en længere strækning end før - mod
de nuværende ca. 42 master.

Af sagen fremgår, at der af miljøministeriet v/fredningsstyrelsen er med-
delt tilladelse i medfør af naturfredningslovens § 42 til det omhandlede
projekt, og at Ringkøbing amts fredningskontor har anbefalet det ansøgte
over for fredningsnævnet.

Overfredningsnævnet skal udtale:

t
Ud fra en samlet vurdering, herunder at ledningen nu lægges i kabel ved
passage af hele Nymindestrømmen og Hans Lønnes Pold, samt at fredningsnæv-
nets afgørelse er truffet enstemmigt ud fra forudgående kendskab til området,
kan overfredningsnævnel tiltræde fredningsnævnets afgørelse af 19. decem-
ber 1985.

loverfredningsnævnets behandling af sagen har deltaget samtlige 10 medlem-
mer. Afgørelsen er truffet af et flertal på 8 medlemmer. 2 medlemmer har
stemt for at afflå det ansøgte.

Me~~ilsen

Irld~
J. Fisker

eksp.sekr.



REG. NR.
FREDNINGSNÆVNET

r-OR

RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS Ringkøbing, den 19 .
RAF 57/1988.

april 1988.
DOMMERKONTOR ET TELI·I'ON 07 J2 14II

6950 RINGKØBING

Nævnet har d.d. tilskrevet Ringkjøbing amtskommune, fredningsaf-
delingen, I.C. Christensens alle l, 6950 Ringkøbing, således:

"Vedrørende tilladelse til opsætning af et fugletårn i det fredede
område på Værnengene .• Nævnet meddeler herved i medfør af naturfredningslovens § 34 for-
nøden tilladelse til opsætning af et fugletårn i overensstemmelse
med amtskommunens fremsendte forslag fra marts 1988.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra
tilladeisens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64a.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge even-
tuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for over-
fredningsnævnet (adr.slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. an-
søgeren og forskellige myndigheder.

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

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af overfredningsnævnet."

Hvilket herved meddeles .

./. Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges.

Med venlig hilsen

skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
; ......c J/{ () ') - .2 Clil 2_
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6950 RINGKJ0BING

THEI'ON 0732 OS66

Fredningsnævnet
Dommerkontoret
6950 RingkØbing Den 14.3.88

Journal nr, 8-70-52-1-655-13-88

S,lgsbehandler: G. Al sted/kmn

•
Fredningsafdelingen ansøger hermed om tilladelse til at opsætte
et fugle tårn i det fredede område på Værnengene.

Tårnet Ønskes opsat skjult i træerne i den lille "skov" nord for
Værnsande.

IfØlge fredningskendelsen for Værnengene er der adgang til gåen-
de færdsel frem til det sted, hvor tårnet sMqes opsat.

Da stedet og turen hertil giver nogle gode muligheder for at se
på fugle, har Værnselskaberne og Fredningsafdelingen aftalt, at
der godt må kØres i bil frem til "skoven".
Et mindre fugletårn skjult i skoven vil give meget fine mulighe-
der for at se på de fugle, der ligger på Værnsande og på engene.

e
ti

•
Der henvises til vedlagte skitse og kort over placeringen.

Med venlig hilsen

I
I

MIljøministeriet J. nr. F /.> O Z - 2
.2.. () (:Wg, ~9J~J~j
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oV.E R F R ED N I N G S N ÆV N ET Slotsmarken 15 JF/ic
2970 Hørsholm
Telefon 45 76 57 18

.,

Advokat Palle Viuff
Danmarksgade 18
7000 Fredericia

Den 30.03.90
J.nr. 2190/73-1/89

Ved en enstemmig afgørelse af 24. november 1989 har Fredningsnævnet for Ring-
købing Amts Fredningskreds bestemt, at et fritidshus, der tilhører Deres kli-
ent, Mogens Knudsen m.fl., og som uden tilladelse er opført på areal af matr.
nr. 3 ~ Bjålum By, Sdr. Bork, skal fjernes. Denne afgørelse har De påklaget
tilOverfredningsnævnet.

Ejendommen, matr.nr. 3 ~ Bjålum, som tilhører I/S Dagslettens Værn, og hvorpå
der ligger et større antal fritidshuse og -hytter, er omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 18. maj 1977 om fredning af et areal mellem "Tipper-
ne" og Nymindegab i Egvad og Holmsland Kommuner.

Af fredningskendelsen fremgår bl.a., at der på det fredede areal alene må opfø-
res eller opstilles bygninger og skure, der er nødvendige for landbruget. Om

jagthytter og sommerhuse, der på fredningens tidspunkt var lovligt opført på
matr.nr. 3 ~ Bjålum, bestemmer kendelsen, at disse skal fjernes, når de davæ-
rende ejere og eventuelle ægtefæller opgiver brugen af bebyggelserne, og i al-
le tilfælde senest den I. januar 1995. Det fremgår videre, at bebyggelserne
ikke må udvides eller gøres til genstand for salg.

Af fredningsnævnets afgørelse og fremlagte fotos fremgår, at der i forhold til
den primitive hytte på 23 m2, der da fredningen blev gennemført, lå på are-
alet, er foretaget en totalfornyelse og udvidelse af bygningen, således at der
nu er tale om en ny bygning på 30 m2.

MiljølJ1lnlsterlef, ri. nr. SN
1211/1/-001.3

2 b MRS. 1990
Akt. nr. I.
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Om sagens forløb foreligger følgende oplyst:

I juni 1989 blev Ringkøbing Amt af arealets ejer, Dagslettens Værn, underret-
tet om, at bestyrelsen forgæves havde søgt at standse det igangværende bygge-
ri. Bl.a. af frygt for den afsmittende virkning på andre eksisterende huse og
hytter havde bestyrelsen set sig nødsaget til at anmelde dette klart ulovlige
byggeri til amtet. Amtet forelagde herefter sagen for fredningsnævnet og ud-
talte samtidig, at dispensation til byggeriet ikke kunne anbefales.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse i oktober 1989, og husets grundflade blev
herved opmålt til 30 m2. Deres klient, som havde foretaget byggeriet, deltog
i besigtigelsen og gjorde bl.a. gældende, at der ikke var sket nogen udvidelse
af huset, og at de oprindelige materialer stort set fandtes under det nye træ-
værk. Arbejdet var delvis udført hjemme til færdigmontering på stedet. Om
grunden til, at fredningsnævnets tilladelse ikke var blevet indhentet, anførte
Mogens Knudsen, at tilladelse ansås for ufornøden og formentlig ville medføre
et afslag. Repræsentanten for Dagslettens Værn fastholdt, at der var tale om
et nyt og større hus, hvilket selskabet flere gange havde påtalt over for Mo-
gens Knudsen. En aftale om at flytte bebyggelsen til et sted uden for frednin-
gen var ikke blevet overholdt.

I Deres anke tilOverfredningsnævnet har De bl.a. gjort gældende, at husets
størrelse er uændret, og at der alene er tale om reparation/beklædning af hu-
set. Angivelsen af husets oprindelige størrelse til 23 m2 må herefter skyldes
en fejlopmåling. De har derfor påstået afgørelsen ændret til en tilladelse,
subsidiært at huset tillades bibeholdt til den I. januar 1995.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Af modtagne fotos optaget før og efter byggearbejdets foretagelse fremgår
klart, at der er tale om andet end blot reparationsarbejder. Hvad angår hu-
sets dimensioner fremgår af fredningssagens akter, at hytten i 1972 af fred-
ningsnævnet blev opmålt til 23 m2 i overværelse af ejeren, at denne påklagede
fredningsnævnets afgørelse til Overfredningnsnævnet med påstand om tilladelse
til at bibeholde hytten og heller ikke i forbindelse hermed gjorde indsigelse



•
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mod det opmålte areal, samt at ejeren i 1974 deltog i Overfredningsnævnets be-
sigtigelse i sagen, og at han heller ikke her gjorde indsigelse mod hyttens op-
måling til 23 m2.

Da der ikke iøvrigt i forbindelse med Deres indbringelse af fredningsnævnets
afgørelse for Overfredningsnævnet er fremkommet oplysninger, der taler for en
omgørelse af fredningsnævnets afgørelse af sagen, kan Overfredningsnævnet til-
træde den trufne afgørelse.

Herefter stadfæstes fredningsnævnets enstemmige afgørelse af 24. november
1989, og huset vil være at fjerne senest den 1. juni 1990.

I sagens behandling har deltaget 9 medlemmer af Overfredningsnævnet. Afgørel-
sen er enstemmig.

Me~~lsen

!f~r!~,J. Fisker
\ eksp. sekr.
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OVERFREDNINGSNÆVNET Slotsmarken 15 JF/ ic
2970 Hørsholm
Telefon 45 76 57 18

.'

Advokat Palle Viuff
Danmarksgade 18
7000 Fredericia

Den 30.03.90
J.nr. 2190/73-1/89

Ved en enstemmig afgørelse af 24. november 1989 har Fredningsnævnet for Ring-
købing Amts Fredningskreds bestemt, at et fritidshus, der tilhører Deres kli-
ent, Mogens Knudsen m.fl., og som uden tilladelse er opført på areal af matr.
nr. 3 ~ Bjålum By, Sdr. Bork, skal fjernes. Denne afgørelse har De påklaget
tilOverfredningsnævnet.

Ejendommen, matr.nr. 3 ~ Bjålum, som tilhører I/S Dagslettens Værn, og hvorpå
der ligger et større antal fritidshuse og -hytter, er omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 18. maj 1977 om fredning af et areal mellem "Tipper-
ne" og Nymindegab i Egvad og Holmsland Kommuner.

Af fredningskendelsen fremgår bl.a., at der på det fredede areal alene må opfø-
res eller opstilles bygninger og skure, der er nødvendige for landbruget. Om

jagthytter og sommerhuse, der på fredningens tidspunkt var lovligt opført på
matr.nr. 3 ~ Bjålum, bestemmer kendelsen, at disse skal fjernes, når de davæ-
rende ejere og eventuelle ægtefæller opgiver brugen af bebyggelserne, og i al-
le tilfælde senest den l. januar 1995. Det fremgår videre, at bebyggelserne
ikke må udvides eller gøres til genstand for salg.

Af fredningsnævnets afgørelse og fremlagte fotos fremgår, at der i forhold til
den primitive hytte på 23 m2, der da fredningen blev gennemført, lå på are-
alet, er foretaget en totalfornyelse og udvidelse af bygningen, således at der
nu er tale om en ny bygning på 30 m2.

Mlliøl'lJ'nlsterfef, ':1. nr. Sf\l
/:.l.,/I/Jt-o 01!3

2 () MHS. 1~90
,Akt. nr. I.
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Om sagens forløb foreligger følgende oplyst:

I juni 1989 blev Ringkøbing Amt af arealets ejer, Dagslettens Værn, underret-
tet om, at bestyrelsen forgæves havde søgt at standse det igangværende bygge-
ri. Bl.a. af frygt for den afsmittende virkning på andre eksisterende huse og
hytter havde bestyrelsen set sig nødsaget til at anmelde dette klart ulovlige
byggeri til amtet. Amtet forelagde herefter sagen for fredningsnævnet og ud-
talte samtidig, at dispensation til byggeriet ikke kunne anbefales.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse i oktober 1989, og husets grundflade blev
herved opmålt til 30 m2• Deres klient, som havde foretaget byggeriet, deltog
i besigtigelsen og gjorde bl.a. gældende, at der ikke var sket nogen udvidelse
af huset, og at de oprindelige materialer stort set fandtes under det nye træ-
værk. Arbejdet var delvis udført hjemme til færdigmontering på stedet. Om

grunden til, at fredningsnævnets tilladelse ikke var blevet indhentet, anførte
Mogens Knudsen, at tilladelse ansås for ufornøden og formentlig ville medføre
et afslag. Repræsentanten for Dagslettens Værn fastholdt, at der var tale om
et nyt og større hus, hvilket selskabet flere gange havde påtalt over for Mo-
gens Knudsen. En aftale om at flytte bebyggelsen til et sted uden for frednin-
gen var ikke blevet overholdt.

I Deres anke tilOverfredningsnævnet har De bl.a. gjort gældende, at husets
størrelse er uændret, og at der alene er tale om reparation/beklædning af hu-
set. Angivelsen af husets oprindelige størrelse til 23 m2 må herefter skyldes
en fejlopmåling. De har derfor påstået afgørelsen ændret til en tilladelse,
subsidiært at huset tillades bibeholdt til den I. januar 1995.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Af modtagne fotos optaget før og efter byggearbejdets foretagelse fremgår
klart, at der er tale om andet end blot reparationsarbejder. Hvad angår hu-
sets dimensioner fremgår af fredningssagens akter, at hytten i 1972 af fred-
ningsnævnet blev opmålt til 23 m2 i overværelse af ejeren, at denne påklagede
fredningsnævnets afgørelse til Overfredningnsnævnet med påstand om tilladelse
til at bibeholde hytten og heller ikke i forbindelse hermed gjorde indsigelse
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mod det opmålte areal, samt at ejeren i 1974 deltog i Overfredningsnævnets be-
sigtigelse i sagen, og at han heller ikke her gjorde indsigelse mod hyttens op-
måling til 23 m2.

Da der ikke iøvrigt i forbindelse med Deres indbringelse af fredningsnævnets
afgørelse for Overfredningsnævnet er fremkommet oplysninger, der taler for en
omgørelse af fredningsnævnets afgørelse af sagen, kan Overfredningsnævnet til-
træde den trufne afgørelse.

Herefter stadfæstes fredningsnævnets enstemmige afgørelse af 24. november
1989, og huset vil være at fjerne senest den 1. juni 1990.

I sagens behandling har deltaget 9 medlemmer af Overfredningsnævnet. Afgørel-
sen er enstemmig.

Me~f!1:nO olsen

! W~.
J. Fisker

\ eksp.sekr .



FREDNINGSNÆVNET
lOK

RINGKØBING AMTS fREDNINGSKREDS

[)OMMI'K"ONTOKFT TI I I' ro,,", 073214 II

Rln~k"blng. den 8. oktober 1991.
K A I 20-5/1991.

6950 RINCK0BING

Nævnet har d.d. tilskrevet OxbØl Statsskovdistrikt, Alholt, Alholt-
vej l, 6840 OksbØl, således:

"Vedrørende anlæg af natursti på fredet areal af matr.nr. 156ao Søgård
Hovedgård, Holmsland Klit, tilhØrende MiljØministeriet.

Nævnet meddeler herved i medfØr af naturfredningslovens § 34 tilladeI-
de til den allerede anlagte natur sti som ansøgt.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge eventu-
elle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for Over fred-
ningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 HØrsholm) af bl.a. ansøgeren og
forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgØrelsen er meddelt den pågælden-
"de klageberettigede.

Hvilket herved meddeles .
•~I Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges.

Med venlig hilsen

• /'7·v
. \

~O~7/~
LøVbj~ielSen

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 HØrsholm.

j/liljcministeriet
Hmv-og Naturstyrelsen
.nr. SN 1::L l \ I() -nnr-, ~ aa LJ



TEKNIK- OG MIL]0-
FORVALTNINGEN

Fredningsnævnet for
Ringkjøbing Amts Fredningskreds
Dommerkontoret
6950 Ringkøbing

DAMSTRÆDET 2
POSTBOKS 154

6950 RINGKJØBING
TELEFON 97320866

Den 1 3 SEP. 1991

• Sagsbehandler: • dArne Ma~gaar
nn/928

Anlæg af natursti langs vestkysten

.1. Hoslagt fremsendes ansøgning fra Oxbøl Statsskovdistrikt om
dispensation fra fredningskendelsen for området på Holmsland
Klit vest for Værnengene.

Forvaltningen kan oplyse, at naturstien er omfattet af lokal-
plan for den samlede natursti fra Hvide Sande til Nymindegab.
Denne natursti indgår i den nationale cykel- og gangsti langs
hele den jyske vestkyst.

Stianlægget på det fredede areal er efter møde mellem stats-
skovdistriktet og forvaltningen besigtiget den 3. september
1991 og ses at være anlagt i overensstemmelse med de hensyn og
vilkår, amtskommunen har stillet for anlæg af den samlede na-
tursti.e Forvaltningen anbefaler, at der meddeles den fornødne dispen-
sation i henhold til fredningskendelsens (Overfredningsnævnet
- 2190/73) § 7 b, lb.nr. 42, afsnit a .• Dersom yderligere oplysninger ønskes, står forvaltningen gerne
til disposition.

Med venlig hilsen

eA!lLømrnlsterlet, J. nr. SN

- I~ \~/~KT.19]r5
Akt. nr. c2



Miljørninisteriet . Skov- og Naturstyrelsen

Oxbøl statsskovdistrikt
Reference Dato 06.09.1991 Journalnr SN 45237 /Ox

SN 1211/11

Fredningsnævnet for
Ringkøbing amts fredningskreds
v. dommer steen Løvbjerg Nielsen

•
Vedr. anlæg af sti på fredet areal matr.nr 156 ao, søgård
Hovedgård, Holmsland klit.

I forbindelse med anlæg af det nationale stianlæg "Vestkyststi-
en" er Oxbøl Skovdistrikt i gang med at anlægge sti på de
statsejede arealer på sydklitten i Holmsland kommune.
stiforløbet fra Hvide Sande til Nymindegab er vedtaget i 10-
kalplan nr. 37 for Holmsland kommune.
på matr.nr. 156 ao, Søgård Hovedgård, Holmsland klit er der i
august måned anlagt ca. 700 meter sti. Efterfølgende er jeg
blevet opmærksom på, at ovennævnte matrikel er fredet ifølge
overfredningsnævnets kendelse af 18. maj 1977 (ofn. 2190/73).

•
Idet jeg beklager overtrædelsen, ansøges hermed om frednings-
nævnets godkendelse af ovennævnte anlæg •
Jeg står gerne til rådighed i forbindelse med en eventuel
besigtigelse.

Venlig hilsen

MI11,\~rn'~~erlet,J. nr. SN

\Cl: g~T:4§9f5
Akt. nr. ;;"

~u_J,~~~
Helle Lyngbak

skf.ass.

Bilag: kopi af oversigtskort og detailkort, lokalplan nr. 37.
Postadresse Telefon Giro

Oxbøl statsskovdistrikt
Ålholt
Ålholtvej l
6840 Oksbøl 7527 1700 60621 56



r""'...1-
l'

,
~,,'

.'.. 'I

••..
z
o<
c
a.
Dl
ec-
en-
-...
Dl
O

'..,, I&.J

o

r..' ) .
" .
, '-"eo'

o •

"I .•
{ ',. .... - ~.-.. '":

,.
o" .:

..
• .1 •

''- 'i,l •.,
I

\' n
--CIl
:::J-

lJl-Dl,-en,
CIl
ii"-
lJl-Dl-C/l
l/l
7'
Oc
c.9en
til

tf
o<
CO
ec

,CIl
,~-Q



• _e _-~ --3:
; I~., -3
• ~5'

~ c::3Q":j)~ ...
-I I (l). \\; -------_.,
c:oC).:+ ----------------- --
UjQ~ . ---

\:J)~ --------~ ~ "---~. ---- ---- ~- .~~ ------------ ~

,- 1-

• o· "

en
"tJo
a.

........ ....,,,.,,.... .................. 1 Q.

\ .

1 en
"tJoa.
I

a.

--------'---------

--------

KORTBILAG NR. 13
MÅL 1:4.000

• J



- REG.NR. SS0<1 .CJ~
FREDNINGSNÆVNET

FORe RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS

DOMMERKONTORET· TELEFON 073214 \I

Ringkøbing, den 29. oktober 1991.
RAF 189/1991.

6950 RINGKØBING

Nævnet har d.d. tilskrevet Holmsland kommune, Teknisk forvaltning,
6960 Hvide Sande, således:

"VedrØrende opførelse af toilethus på matr.nr. 156ao Søgård Hoved-
gård, Holmsland Klit, beliggende Vesterhavsvej.

Nævnet meddeler herved i medfØr af naturfredningslovens § 34 og
§ 46 tilladelse til det ansøgte toilethus på vilkår,

at bygningen i stØrrelse og udseende svarer til de på stedet væ-
rende to esehuse,

at bygningen, såfremt den på noget andet tidspunkt bruges til an-
det end toiletformål, ikke må anvendes til andet end opbevaring
af fiskeredskaber, og således ikke til beboelse, samt

at der ikke må foretages salg af fisk eller andet.

• Såfremt bygningen ikke opfØres på tomten for den oprindelige hytte
på området som angivet i Overfredningsnævnets kendelse af 18. maj
1977, skal dette og bygningens nærmere endelige placering godken-
des af fredningsnævnet ved fremsendelse af rids, der bedre angi-
ver placeringen end det modtagne materiale, og der bØr i så fald
angives en særskilt begrundelse herfor.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år
fra tilladelsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64a.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge e-
ventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for 0-

verfredningsnævnet (adr. Slotsrnarken 15, 2970 HØrsholm) af bl.a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN 12.\\/0 .,.0005
Akt. nr• ..,.
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Knagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pA-le ~ldende klageberettigede •

~n tilladelse kan ikke udnyttes fØr udlØbet af klagefristen. Er kla-
g(e iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes
a:;fOverfredningsnævnet. "
HWilket herved meddeles .

•/. Kmpi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges.

Med venlig hilsen

ee

•
S&ov- og Naturstyrelsen,
Sllotsmarken 13,
29.)70HØrsholm.



-,'~ FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJ0SING AMT

REnEN I HERNING. 2. AFD.
Nygade 1-3. 7400 Herning

TIf 97222200 Herning, den 22. december 1994

R • A . F • 5-(J / 94
Egvad kommune
Tarmvej 15

6880 Tarm

Egvad kommune, Tarmvej 15, 6880 Tarm ansøger om en 2 årig dispen-
sation fra bestemmelsen i Overfredningsnævnets kendelse af 18.
maj 1977 om, at nogle hytter på det fredede areal på Værnengene
skal fj ernes den 1. januar 1995. - Tipperne - lb. nr. 115.

Efter en besigtigelse den 4. november 1994, hvori blandt andet
deltog repræsentanter for Ringkøbing Amtskommune, Egvad kommune,
Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund og Fore-
ningen af Husejere på Værnet har Fredningsnævnet for Ringkjøbing
Amt besluttet i medfør af Naturbeskyttelseslavens § 50 at god-
kende ansøgningen om en 2 årig dispensation fra bestemmelsen i
Overfredningsnævnets kendelse af 18. maj 1977 om, at nogle hytter
på det fredede areal på Værnengene skal fjernes senest den 1. ja-
nuar 1995.

Det fremgår af ansøgningen fra Egvad kommune, at denne er frem-
sendt med henblik på i dispensationsperioden at tilvejebringe
grundlag for en hel eller delvis bevarelse af hytterne på Værnen-
gene, antageligt i form af et nyt fredningsforslag. Baggrunden
herfor er et ønske om, foruden at bevare de naturhistoriske vær-
dier i området, tillige at bevare de kulturhistoriske værdier,
som hytterne repræsenterer.

Nævnet har lagt vægt på, at en fastholdelse af kravet om fjernel-
se af hytterne i Overfredningsnævnets kendelse udelukker mulighe-
den for, eventuelt gennem en ny fredning at bevare de kulturhi-
storiske værdier, ansøgeren finder bevaringsværdige. Tillige fin-
des de naturhistoriske værdier ikke at lide nogen skade ved, at
fjernelsen af hytterne udskydes i en 2 årig periode.



Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 85, jfr. § 87 in-
den 4 uger fra den dag, af~ørelsen er meddelt, indbringes for Na-
turklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-
steren eller indeholder spørgsmål, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet

miljøministeren afgør andre klager.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.

Med venlig hilsen

H. Stamp
/GRM



FOR RINGKJØBING AMT

)-
Retten i Herning, 2. afdeling

Nygade 1-3, 7400 Herning
Tlf. 97 22 22 00 Herning, den 28. februar 1994

R.A.F. 73/93
Bådlauget Store Lo
Hr. Bent Pedersen
Holbergsalle 3
6700 Esbjerg

Bent Pedersen, Holbergsalle 3, 6700 Esbjerg ansøger på vegne af
bådlauget i Store Mjøl om tilladelse til at oprense Store Lo på
Værnengene. - Overfredningsnævnets kendelse af 18. maj 1977 -
Tipoerne, lb. 115.

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer deltog
repræsentanter for Ringkøbing Amtskommune, bådlauget Store Lo,
Egvad kommune og Friluftsrådet og efter en høring af de lodseje-
re, hvis jord grænser op til Store Lo, meddeler nævnet i medfør
af Naturbeskyttelseslovens § 50 dispensation fra § 2 i overfred-
ningsnævnets kendelse af 18. maj 1977, idet nævnet meddeler til-
ladelse til oprensning af Store Lo som ansøgt. Det er en forud-
sætning, at oprensning foretages efter nærmere aftale med de en-
kelte lodsejere under behørig hensyntagen til det fredede område
og efter samråd og vejledning af Ringkjobing amtskommune. Der
vedlægges kopi af skrivelser fra 3 af lodsejerne, hvortil henvi-
ses.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeIsens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 85, jfr. § 87 in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, indbringes for Na-
turklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-
steren eller indeholder spørgsmål, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet
miljøministeren afgør andre klager.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.



En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er
" klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klage-

myndigheden bestemmer andet.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge
eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Med venlOg hilsen

/GRM



Retten i Herning, 2. afdeling
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97222200 Herning, den 21. juni 1994
R.A.F. 32/94

Egvad kommune
Toften 6
6880 Tarm

Egvad kommune, Toften 6, 6880 Tarm, ansøger om tilladelse til ud-
skiftning af Falen Bro for Oblingvej/Værnvej over Lydum A. -
Tipperne - lb. 115.

Efter en besigtigelse, hvori foruden nævnets medlemmer deltog
repræsentanter for Ringkøbing Amtskommune, Egvad kommune, Dan-
marks Naturfredningsforening og Bådlauget Store Lo, meddeler næv-
net i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 dispensation fra
overfredningsnævnets kendelse af 18. maj 1977, § 1, idet nævnet
godkender en udskiftning af Falen Bro over Lydum A som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udny~tet inden 3 ar
fra tilladeisens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 85, jfr. § 87 in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, indbringes for Na-
turklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-
steren eller indeholder spørgsmål, som erter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formal, idet
miljøministeren afgør andre klager.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klage-
myndigheden bestemmer andet.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge
eventuelle andre tllladelser, som lovgivningen matte kræve.

Med venlig hilsen

A~---------------------H. S amp



FRED~·)lf\iG3;"!ÆV~,!:::T
FOR RINGt:.,J081~JG ,..\MT

RETTEN I HERNING. 2 AFD.
Nygode 1-3,7400 Herning

Tlf, 97222200

.Iooraqet I
;1<0'1- -,q I~R1L;rstyrQfSen

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Herning, den 28. marts 1996
R.A.F. 86/95

I/S Hartkorns Værn v/Martin Klynge, Gl. Botoftevej 3, Vostrup,
6880 Tarm, er d.d. tilskrevet således:

"I/S Hartkorns Værn v/Martin Klynge, Gl. Botoftevej 3, Vostrup,
ti) 6880 Tarm, ansøger om godkendelse af oprensning af vandområder på

Værnengene. Overfredningsnævnets kendelse af 18. maj 1977 - Tip-
perne - lb. nr. 115.

Efter en besigtigelse den 21. marts 1996, hvori foruden nævnets
medlemmer deltog repræsentanter for Ringkøbing Amtskommune, Eg-
vad kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk
Forening, Friluftsradet samt ansøgeren, I/S Hartkorns Værn, skal
nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 tillade, at kana-
len ved Store Lo øst for underføringen af vejen som ansøgt opren-
ses for sand, idet denne oprensning ikke findes at være i strid
med fredningens formål.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra dens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Nævnet skal endvidere meddele afslag på ansøgningen om tilla-
delse til at etablere en ny kanal fra hjørnet af vejen ud til ka-
nalen til Nymindegab-strømmen. lOverfredningsnævnets kendelse af
18. maj 1977, anføres i § 1, at "Arealerne skal med nedenfor
nævnte undtagelser bevares i deres nuværende tilstand .... " og i
§ 2 anføres: "Der må ikke foretages terrænændringer ved afgrav-
ning, påfyldning og lignende. Efter tilladelse fra frednings-
nævnet kan der foretages anlæg af kanaler, veje og søer, som star
i forbindelse med landbrugsrnæssige eller jagtmæssige formål. "

_ø- og Energiministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996 - \ 2.. \ \ / 1\ - O oo~ J3tt.'"
Akt. nr. \



Om fredningens formAL anføres: "Som motivering for ovenstående
anførte fredningsplanudvalget, at det på grundlag af den af natur-
fredningskommissionen foretagne opdeling af det danske landskab,
hvorved visse landskaber med særlig rigdom i videnskabelig hense-
ende er udpeget som fremtidige naturparker, ved et supplerende
analysearbejde er godtgjort, at landskabet mellem Skallingen i
Ribe amt og Tipperne i Ringkøbing amt udgør et landskab, som i
ganske særlig grad fortjener, at der gøres en indsats for at be-
skytte landskabet og bevare dets værdier såvel af hensyn til de
videnskabelige og undervisningsmæssige interesser som af hensyn
til befolkningens muligheder for at opleve frie åbne landskaber .
... Størstedelen af engarealerne henligger som permanente græs-
ningsarealer, medens en række lodder syd og nord for klitforma-
tionerne er taget i anvendelse til agerbrug. Der findes i området
en righoldig ynglebestand af strandengs- og rørskovfugle, og for-
år og efterår raster og fouragerer store flokke af vade- og svøm-
mefugle dels i området, dels på det umiddelbart nord for liggende
reservat "Tipperne".

Fredningsnævnet finder, at skadevirkningerne ved etableringen af
kanalen og den deraf følgende hurtigere afvanding og udtørring er
så store, at der ikke bør gives tilladelse til anlæg af kanalen
af landbrugsmæssige årsager. Der er herved især lagt vægt på, at
det vil være i strid med fredningens formål, at områdets karakter
af vådt engareal ændres som følge af den hurtigere tilstrømning
og udtørring.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 85, jfr. § 87 in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, indbringes for Na-
turklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-
steren eller indeholder spørgsmål, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet
miljøministeren afgør andre klager.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.



E n t i11 a d e l s e m å i k ke u-dn-yt t e s, f ør k l a g ef r i st e n e r u d l ø-bet. E r
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klage-
myndigheden bestemmer andet.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge
eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

/GRM



FRED~·JlNGS[\!ÆVNET
FOR RINGKJ03iNG AMT

RETlC:N I HERNING, 2 AFD
Nygade '-3 7400 !-iermng

Tit. 9722 2200

lvuLC'-1'- .

"'.{JV- .'.J "l':ITi ,ro;

Herning, den 4. decembp,r 1996

R . A . F. 7 5 / 9-6
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Hjemmeværnsskolen er d.d tilskrevet således:

"Hjemmeværnsskolen, Kommandantskabet i Nymindegablejren, 6830 Nørre
Nebel ansøger om tilladelse til etablering af faste målopstillin-
ger i Nymindegab skydeterræn. Lb. nr. 115 - Tipperne.

Efter en besigtigelse den 28. november 1996, hvori foruden næv-
net deltog repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening
samt ansøgeren, Hjemmeværnsskolen, skal nævnet i medfør af Natur-
beskyttelseslavens § 50 give tilladelse til, at der som ansøgt
etableres faste målopstillinger i Nymindegab skydeterræn på vil-
kår, at målopstillinger fjernes og klitterne retableres, når mål-
opstillingerne ikke længere bruges, idet nævnet ikke finder, at
det ansøgte er i strid med fredningens formål.

Nævnet har ved afgørelsen især lagt vægt pa, at det fremgår af
Overfredningsnævnets kendelse af 18. maj 1977, at "fredningen ik-
ke skal være til hinder for, at der på de militære øvelses-
arealer foretages mindre anlægsarbejder." Det ansøgte medfører
kun mindre gravearbejder i klitterne, og selve målopstillingerne
består alene af dækninger opbygget i træ. Arealerne har hidtil
lovligt været anvendt som skydeterræn, hvor der lejlighedsvist
har været foretaget udgravninger i klitterne i forbindelse med
opstilling af skydeskiver. Ved de faste målopstillinger undgås
det således, at der jævnligt graves i klitterne. Målopstillin-
gerne vil ikke kunne ses fra vejen.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeIsens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2.

Mj:;0- Of, Enpr!;iministeriet
L~jv- og N aturs1V:relsen
J.nr. SN 1996-\ ~\\ \q-ao~ O ~
Akt. nr. '--(



Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 85, jfr. § 87 in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, indbringes for Na-
turklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-
steren eller indeholder spørgsmål, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet
miljøministeren afgør andre klager.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klage-
myndigheden bestemmer andet .

• Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge
eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

/GRM
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TE 9~'2Z 22(~O
Herning, den 18. april 1997
R.A.F. 18/97

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

MOdtaget'
.:1ko'l- oq Naturstvrelsell

'.

Egvad kommune er d.d. tilskrevet således:

"Egvad kommune, Tarmvej 15, 6880 Tarm, har den 19. december 1996
og den 31. januar 1997 ansøgt om en forlængelse med 1 år af Fred-
ningsnævnets dispensation af 22. december 1994 fra bestemmelsen i
Overfredningsnævnets kendelse af 18. maj 1977 om, at nogle hytter
på det fredede areal på Værnengene skal fjernes senest den 1. ja-
nuar 1995 - Tipperne - lb. nr. 115.

Fredningsnævnet for Ringkjøbing amt meddeler i medfør af Naturbe-
skyttelseslovens § 50 forlængelse i 1 år af den dispensation,
nævnet den 22. december 1994 gav fra bestemmelsen i Overfred-
ningsnævnets kendelse af 18. maj 1977 om, at nogle hytter på det
fredede areal på Værnengene skal fjernes senest den 1. januar 1995.

Det fremgår af ansøgningen fra Egvad kommune, at en arbejdsgruppe
i dispensationsperioden har udarbejdet et forslag til nye fred-
ningsbestemmelser for Værnengene, men at forslaget ikke er fær-tt digbehandlet.

Fredningsnævnet har haft ansøgningen forelagt Ringkjøbing amts-
kommune samt en række interesseorganisationer. Ingen har udtalt
sig imod en forlængelse af dispensationen, men Danmarks Natur-
fredningsforening finder en forlængelse med et halvt år for til-
strækkelig.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på de forhold, der er
nævnt i kendelsen af 22. december 1994. Nævnet har herefter ikke
fundet, at en forlængelse med 1 ar er i strid med fredningens
formal.



Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 85, jfr. § 87 in-
d en 4 ug er fr a d-en d a-g, a f g-ør e ls en er m e dd-elt, in-db-ri n g-es for Na -
turklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-
steren eller indeholder spørgsmål, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet
miljøministeren afgør andre klager.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge
eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

/GRM



FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØBING AMT

RETTEN I HERNING. 2. AFD.
Nygade 1-3,7400 Herning

Tlf. 9722 2200

Modtaget I
Skov. og Naturstyrelsen

2 ~ DEC. 1997
Herning, den 22. december 1997
R.A.F. 92/97

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Egvad kommune er d.d. tilskrevet således:

"Egvad kommune, Tarmvej 15, 6880 Tarm, har den 4. november 1997
ansøgt om en forlængelse med 1/2 år af Fredningsnævnets seneste
dispenstaio~ af 18. april 1997 fra bestemmelsen i Overfrednings-
nævnets kendelse af 18. maj 1977 om, at nogle hytter på det fre-
dede areal på Værneng~ne skal fjernes senest den 1. januar 1995 -
Tipperne - lb. nr. 115.

Fredningsnævnet for Ringkjøbing Amt meddeler i medfør af Naturbe-
skyttelseslovens § 50 forlængelse i 6 måneder af den dispensati-
on, nævnet den 18. april 1997 gav fra bestemmelsen i Overfred-
ningsnævnets kendelse af 18. maj 1977 om, at nogle hytter på det
fredede areal på Værnengene skal fjernes senest den 1. januar
1995.

Det fremgår af ansøgningen fra Egvad kommune, at en arbejdsgruppe(ti i dispensationsperioden har udarbejdet et forslag til nye fred-
ningsbestemmelser for Værnengene, men at forslaget ikke er fær-
digbehandlet.

Fredningsnævnet har haft ansøgningen forelagt Ringkjøbing Amt
samt en række interesseorganisationer. Ingen har udtalt sig imod
en forlængelse af dispensationen, men Danmarks Naturfrednings-
forening finder en forlængelse indtil den 1. april 1998 for til-
strækkelig.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på de forhold, der er
nævnt i Fredningsnævnets kendelse af 22. december 1994 om udsæt-
telse i 2 år. Nævnet har herefter ikke fundet, at en forlængelse

411, med 6 måneder er i strid med fredningens formål.

1
. 'Q.\\.\ \.\-oori~ ~
\ C\.
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Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, jfr.
§ 87 inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages
til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge
eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

•hvilket herved meddeles til Deres orientering.

/GRM

•

(



FREDNINGSNÆVNET
FOR R1NGKJØBING AMT

RETTEN I I-æRNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97222200

Modtuf!et i
Skov- og N')';;'" ... _,,' ~~n

11 AUG. 1999

Herning, den 10. august 1999
R.A.F. 1/99

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

REG.Nl 55~e, o~.

. ''--4

Niels Pedersen, Nr. Nebel, er d.d. tilskrevet således:

"Niels Pedersen, Tranevænget 50, 6830 Nr. Nebel, ansøger om godkendelse af ombygning
foretaget på hytte nr. 235 på Store Mjøl, Værnengene. - R.A.F. 51/98 - Værnengene.

Efter en besigtigelse den 5. august 1999, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for
, Ringkjøbing amt, Danmarks Naturfredningsforening, Foreningen af hytteejere, Dagsletters Værn

samt ansøgeren, Niels Pedersen, skal nævnet meddele, at der i medfør af Naturbeskyttelseslovens §
50 ikke kan gives tilladelse til opførelse af en hytte, der både er større og højere end den tidligere
hytte, idet dette findes at være i strid med formålet i både Overfredningsnævnets kendelse af 18.
maj 1977 samt det nye fredningsforslag for området.

Overfredningsnævnets kendelse indeholder dels et påbud om nedrivning af hytterne, dels et forbud
mod at udvide disse. Påbuddet om nedrivning er udsat flere gange, og fremsættelsen af det nye
fredningsforslag for området indebærer en fortsat udsættelse af nedrivningspåbuddet.

Ved vurderingen af, om der bør gives tilladelse til udvidelsen henviser nævnet derfor til
fredningsforslaget. Det fremgår heri, at jagthytterne er "udtryk for områdets jagtmæssige betydning
og på den måde en del af Værnengenes kulturhistoriske udvikling. Jagthytterne repræsenterer et
levende og enestående stykke vestjysk kulturhistorie, der er bevis på menneskets lyst til at være i
naturen. På den baggrund ønsker sagsrejserne at bevare de tilbageværende hytter som primitive
hyttebyer med hytterncs nuværende størrelse og faciliteter."

Nævnet finder på denne baggrund, at det er i strid med formålet i både Overfredningsnævnets
kendelse af 18. maj 1977 og det nye fredningsforslag for området at udvide hytte nr. 235, som det er
sket.

Fredningsnævnet tilføjer, at hytten ved lovliggørelsen bør få en ydre fremtræden som ved
registreringen afhytterne,jfr. "Registrering af Hytteme på Værnengene" af6. november 1995.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, j fr. § 87 inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den ovenfor anførte adresse.

- " ()' '·:r.erGlmjni~lff!rict
,'/- L.r, L',(.l.Lurs~yrelsen
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Med venlig hilsen



H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØBING AMT

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97 22 22 00

REG. NltS591 .O ~ .

Modtaget i
Skov- orr Naturstyrelsen

Herning, den 22. juni 1999
R.A.F. 10/99

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

23 JUNI 1399

Margit Lund Måsøy er d.d. tilskrevet sålydende:

"Margit Lund Måsøy, Sælhundevej 28,6715 Esbjerg N. ansøger om dispensation fra Ringkjø-
bing Amts påbud om, at hytte nr. 65 på Store Mjøl, Værnengene, bringes i overensstemmelse
med bestemmelserne i forslag til fredning afVærnengene - R.A.F. 51/98 - Værnengene.

Efter en besigtigelse den 11. juni 1999, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Ring-
kjøbing amt, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Foreningen af hytteejere samt
ansøgeren, Margit Lund Måsøy, skal nævnet meddele, at der i medfør af Naturbeskyttelseslo-
vens § 50 ikke kan gives tilladelse til opførelse af en hytte, der både er større og højere end den
brændte hytte, ligesom den ikke må placeres på et fundament bestående af 60 cm. høje le-
cablokke, idet dette findes at være i strid med fredningsforslagets formål.

Nævnet har lagt vægt på, at et fundament bestående af pudsede lecablokke, der i en dybde af
ca. 60 cm. er placeret på fliser ganske er at sidestille med en grundmuring og derfor i strid med
fredningsforslaget. Det fremgår videre af forslaget, at hytterne skal vedligeholdes således, at
den ydre fremtræden og karakter ikke ændres i væsentlig grad, ligesom de ikke må udvides i
forhold til "Registrering af Hytterne på Værnengene" af 6. november 1995. Den genopførte
bygning, der både er større og højere end den nedbrændte hytte, fremtræder nu snarere som et
sommerhus end som en primitiv jagt- eller fiskehytte. Da en del af formålet med fredningsfor-
slaget er at bevare hyttebyerne som primitive hyttebyer med hytterne s daværende størrelse og
faciliteter, er det ansøgte i strid med fredningsforslagets formål.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den ovenfor anførte adresse.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.
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FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København 0.

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

27 APR. 2000
Herning, den 26. april 2000

R.A.F. 66/99

Jens Chr. Vesterbyer d.d. tilskrevet således:

"Jens Chr. Vesterby, Hovedgaden 51, 7260 Sdr. Omme, ansøger om godkendelse aftagbeklædnin-
gen på hytte nr. 8, Store Mjøl. - R.A.F. 51/98 - Værnengene.

Efter en besigtigelse den 13. april 2000, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Ringkjø-
bing amt, Friluftsrådet, Foreningen afhytteejere samt ansøgeren, Jens Chr. Vesterby, skal nævnet
meddele, at der i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 ikke kan gives tilladelse til, at
facadebeklædningen på hytte nr. 8, St. Mjøl, ændres fra glatte plader med lister til brædder, idet
dette findes at være i strid med formålet i både Overfredningsnævnets kendelse af 18. maj 1977
samt det nye fredningsforslag for området. Fredningsnævnet giver derimod tilladelse til, at
tagbeklædningen ændres til tagpap, idet dette ikke findes at være i strid med formålet i hverken
Overfredningsnævnets kendelse af 18. maj 1977 eller det nye fredningsforslag for området.

Overfredningsnævnets kendelse indeholder dels et påbud om nedrivning af hytterne, dels et forbud
mod at udvide hytterne. Påbuddet om nedrivning er udsat flere gange og fremsættelsen af det nye
fredningsforslag for området må indebære en fortsat udsættelse af nedrivningspåbuddet blandt andet
på vilkår, at betingelserne i fredningsforslagets § 9 overholdes.

Ved vurderingen af, om der bør gives tilladelse til ændring af facadebeklædningen, henviser nævnet
derfor til fredningsforslaget. Det fremgår heri, at jagthytterne er "udtryk for områdets jagtmæssige
betydning og på den måde en del afVærnengenes kulturhistoriske udvikling. Jagthytterne repræsen-
terer et levende og enestående stykke vestjysk kulturhistorie, der er bevis på menneskets lyst til at
være i naturen. På den baggrund ønsker sagsrejserne at bevare de tilbageværende hytter som primi-
tive hyttebyer med hytternes nuværende størrelse og faciliteter. II I fredningsforslagets § 9 er et af
vilkårene for bevarelse af hytterne, at disse skal vedligeholdes således, at den ydre fremtræden og
karakter ikke ændres i væsentlig grad.

Efter nævnets opfattelse vil det me'dføre praktiske vanskeligheder, såfremt der stilles krav om, at der
i forbindelse med vedligeholdelsen skal anvendes materialer, der ganske nøje svarer til de
oprindelige. Det afgørende må efter nævnets opfattelse være, at hytternes ydre fremtræden ikke
ændres, idet det er den ydre fremtræden, der har skabt særpræget. Hvis de nye materialer derfor i
det v~sent1ige fremtræder som dem, de skal erstatte, vil udskiftningen ikke være i strid med
fredningen.

Nævnet finder på denne baggrund, at det er i strid med formålet i både Overfredningsnævnets
kendelse af 18. maj 1977 og det nye fredningsforslag for området at facadebeklædningen på hytte
nr. 8, St. Mjøl ændres fra glatte plader med lister til brædder, idet det vil ændre hyttens ydre
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FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

fremtræden og karakter på en måde, der ikke er foreneligt med intentionerne i fredningsforslaget. _.
Da tagpap generelt giver hytterne et primitivt og ydmygt udtryk, ligesom materialet kan formes, så
uregelmæssigheder i tagkonstruktionen bevares ved reparationer, findes det ikke at være i strid med
formålet i fredningsforslaget at tillade, at taget beklædes med tagpap.

Afgørelsen kan efter Lov om Naturbeskyttelse § 78 stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den ovenfor anførte adresse.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering:

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3,7400 Herning
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Modtagf1t i
Skov- og Naturstyrelsen

27 APR, 2000 Herning, den 26. april 2000
R.A.F.70/99

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Poul Svendsen er d.d. tilskrevet således:

"Poul Svendsen, Vibevej 9, 6800 Varde, ansøger om dispensation til at bevare terrassehegnenee omkring hytte nr. 2 på Store Mjøl. - R.A.F. 51/98 - Værnengene.

Efter en besigtigelse den 13. april 2000, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Ringkjø-
bing amt, Friluftsrådet, samt Foreningen af hytteejere skal nævnet meddele, at der i medfør af
Naturbeskyttelseslovens § 50 ikke kan gives tilladelse til, at hegnet ved den østlige gavl på hytte nr.
2, St. Mjøl, ændres fra bølgeplader til brædder, idet dette findes at være i strid med formålet i både
Overfredningsnævnets kendelse af 18. maj 1977 samt det nye fredningsforslag for området. Fred-
ningsnævnet giver derimod tilladelse til, at hegnet om den lille terrasse ved hyttens sydvestlige
hjørne fortsat er lavet i træ.

Overfredningsnævnets kendelse indeholder dels et påbud om nedrivning af hytterne, dels et forbud
mod at udvide hytterne. Påbuddet om nedrivning er udsat flere gange og fremsættelsen af det nye
fredningsforslag for området må indebære en fortsat udsættelse af nedrivningspåbuddet blandt andet
på vilkår, at betingelserne i fredningsforslagets § 9 overholdes.

Ved vurderingen af, om der bør gives tilladelse til ændring af hegnet ved den østlige gavl henviser
nævnet derfor til fredningsforslaget. Det fremgår heri, at jagthytterne er "udtryk for områdets jagt-
mæssige betydning og på den måde en del af Værnengenes kulturhistoriske udvikling. Jagthytteme
repræsenterer et levende og enestående stykke vestjysk kulturhistorie, der er bevis på menneskets
lyst til at være i naturen. På den baggrund ønsker sagsrejserne at bevare de tilbageværende hytter
som primitive hyttebyer med hytterne s nuværende størrelse og faciliteter." I fredningsforslagets § 9
er et af vilkårene for bevarelse af hytterne, at disse skal vedligeholdes således, at den ydre fremtne-
den og karakter ikke ændres i væsentlig grad.

Efter nævnets opfattelse vil det medføre praktiske vanskeligheder, såfremt der stilles krav om, at der
i forbindelse med vedligeholdelsen skal anvendes materialer, der ganske nøje svarer til de oprinde-
lige. Det afgørende må efter nævnets opfattelse være, at hyttemes ydre fremtræden ikke ændres,
idet det er den ydre fremtræden, der har skabt særpræget. Hvis de nye materialer derfor i det væ-
sentlige fremtræder som dem, de skal erstatte, vil udskiftningen ikke være i strid med fredningen.

Nævnet finder på denne baggrund, at det er i strid med formålet i både Overfredningsnævne1s
kendelse af 18. maj 1977 og det nye fredningsforslag for området, at hegnet ved hyttens østlige gavl
ænør~s, f!a ,bølgeplader til brædder, idet det vil ændre hyttens ydre fremtræden og karakter på en
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måde, der ikke er foreneligt med intentionerne i fredningsforslaget. Da der ikke er foretaget en
registrering af, hvilket materiale hegnet om den lille terrasse ved hyttens sydvestlige hjørne var
lavet af ved registreringen i 1995, finder nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at ejeren
skulle have ændret materialerne i hegnet efter registreringen.

Afgørelsen kan efter Lov om Naturbeskyttelse § 78 stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt, påklages til Nanrrklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den ovenfor anførte adresse.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3, 7400 Herning
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Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

2 l APR. 2000

Henring, den 26. april 2000
R.A.F.76/99

Birger Hansen er d.d. tilskrevet således:

"Birger Hansen, Vestre Ringvej 14, 8600 Silkeborg, ansøger om dispensation vedrørende ændring
af facadebeklædning på hytte nr. 2, Store Mjøl. - R.A.F. 51/98 - Værnengene.

Efter en besigtigelse den 13. april 2000, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Ringkjø-
bing amt, Friluftsrådet, samt Foreningen af hytteejere, skal nævnet meddele, at der i medfør af
Naturbeskyttelseslovens § 50 ikke kan gives tilladelse til, at facadebeklædningen på hytte nr. 2, St.
Mjøl, ændres fra pudsede plader til brædder, idet dette findes at være i strid med formålet i både
Overfredningsnævnets kendelse af 18. maj 1977 samt det nye fredningsforslag for området.

Overfredningsnævnets kendelse indeholder dels et påbud om nedrivning af hytterne, dels et forbud
mod at udvide hytterne. Påbuddet om nedrivning er udsat flere gange og fremsættelsen af det nye
fredningsforslag for området må indebære en fortsat udsættelse af nedrivningspåbuddet blandt andet
på vilkår, at betingelserne i fredningsforslagets § 9 overholdes.

Ved vurderingen af, om der bør gives tilladelse til ændring af facadebeklædningen henviser nævnet
derfor til fredningsforslaget. Det fremgår heri, at jagthytterne er "udtryk for områdets jagtmæssige
betydning og på den måde en del af Værnengenes kulturhistoriske udvikling. Jagthytterne
repræsenterer et levende og enestående stykke vestjysk kulturhistorie, der er bevis på menneskets
lyst til at være i naturen. På den baggrund ønsker sagsrejserne at bevare de tilbageværende hytter
som primitive hyttebyer med hytterne s nuværende størrelse og faciliteter." I fredningsforslagets § 9
er et af vilkårene for bevarelse af hytterne, at disse skal vedligeholdes således, at den ydre
fremtræden og karakter ikke ændres i væsentlig grad.

Efter nævnets opfattelse vil det medføre praktiske vanskeligheder, såfremt der stilles krav om, at der
i forbindelse med vedligeholdelsen skal anvendes materialer, der ganske nøje svarer til de
oprindelige. Det afgørende må være, at hytternes ydre fremtræden ikke ændres, idet det er den ydre
fremtræden, der har skabt særpræget. Hvis de nye materialer derfor i det væsentlige fremtræder som
dem, de skal erstatte, vil udskiftningen ikke være i strid med fredningen.

Nævnet finder på denne baggrund, at det er i strid med formålet i både Overfredningsnævnets
kendelse af 18. maj 1977 og det nye fredningsforslag for området at facadebeklædningen på hytte
nr. 2, St. Mjøl, ændres fra pudsede plader til brædder, idet det vil ændre hyttens ydre fremtræden og
karakter på en måde, der ikke er foreneligt med intentionerne i fredningsforslaget.
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Afgørelsen kan efter Lov om Naturbeskyttelse § 78 stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den ovenfor anførte adresse.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.
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FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

2 7 APR. 2000 Herning, den 26. april 2000
R.A.F. 83/99

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Michael John Fraser er d.d. tilskrevet således:

"Michael John Fraser, Karensvej 4, 7000 Fredericia, ansøger om dispensation vedrørende ændring
af facadebeklædning på hytte nr. 84, Store Mjøl. - R.A.F. 51/98 - Værnengene.

e Efter en besigtigelse den 13. april 2000, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Ringkjø-
bing amt, Friluftsrådet, Foreningen af hytteejere samt ansøgeren, Michael John Fraser, skal nævnet
meddele, at der i medfør afNaturbeskyttelseslovens § 50 ikke kan gives tilladelse til, at facadebe-
klædningen på hytte nr. 84, St. Mjøl, ændres fra glatte plader med lister til brædder, idet dette findes
at være i strid med formålet i både Overfredningsnævnets kendelse af 18. maj 1977 samt det nye
fredningsforslag for området.

Overfredningsnævnets kendelse indeholder dels et påbud om nedrivning af hytterne, dels et forbud
mod at udvide hytterne. Påbuddet om nedrivning er udsat flere gange og fremsættelsen af det nye
fredningsforslag for området må indebære en fortsat udsættelse af nedrivningspåbuddet blandt andet
på vilkår, at betingelserne i fredningsforslagets § 9 overholdes.

Ved vurderingen af, om der bør gives tilladelse til ændring af facadebeklædningen, henviser nævnet
derfor til fredningsforslaget. Det fremgår heri, at jagthytterne er "udtryk for områdets jagtmæssige
betydning og på den måde en del af Værnengenes kulturhistoriske udvikling. Jagthytterne repræ-
senterer et levende og enestående stykke vestjysk kulturhistorie, der er bevis på menneskets lyst til
at være i naturen. På den baggrund ønsker sagsrejserne at bevare de tilbageværende hytter som
primitive hyttebyer med hytterne s nuværende størrelse og faciliteter." I fredningsforslagets § 9 er et
af vilkårene for bevarelse afhytterne, at disse skal vedligeholdes således, at den ydre fremtræden og
karakter ikke ændres i væsentlig grad.

Efter nævnets opfattelse vil det medføre praktiske vanskeligheder, såfremt der stilles krav om, at der
i forbindelse med vedligeholdelsen skal anvendes materialer, der ganske nøje svarer til de
oprindelige. Det afgørende må være, at hytterne s ydre fremtræden ikke ændres, idet det er den ydre
fremtræden, der har skabt særpræget. Hvis de nye materialer derfor i det væsentlige fremtræder som
dem, de skal erstatte, vil udskiftningen ikke være i strid med fredningen.

Nævnet finder på denne baggrund, at det er i strid med formålet i både Overfredningsnævnets
kendelse af 18. maj 1977 og det nye fredningsforslag for området at facadebeklædningen på hytte
nr. 2, St. Mjøl, ændres fra glatte plader med lister til brædder, idet det vil ændre hyttens ydre
fremtræden og karakter på en måde, der ikke er foreneligt med intentionerne i fredningsforslaget.
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Afgørelsen kan efter Lov om Naturbeskyttelse § 78 stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den ovenfor anførte adresse.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.
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Mod+aopt i
5\<.('\/- ('Ig Nalurawrelsen

J. 1 APR. 2000
Henling, den 26. april 2000

R.A.F.5/00
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Rasmus Tolstrup er d.d. tilskrevet således:

"Rasmus Tolstrup, Tilst østervej 3,8381 Mundelstrup, ansøger om dispensation til at bevare hytte
nr. 13, Store Mjøl i den nuværende stand. - R.A.F. 51/98 - Værnengene.

e Efter en besigtigelse den 13. april 2000, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for
Ringkjøbing amt, Friluftsrådet, Foreningen af hytteejere samt ansøgeren, Rasmus Tolstrup, skal
nævnet meddele, at der i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 ikke kan gives tilladelse til
opførelse af en hytte, der både er større og højere end den hytte, der tidligere lå på stedet, idet dette
findes at være i strid med både Overfredningsnævnets kendelse af 18. maj 1977 samt det nye
fredningsforslag for området.

Overfredningsnævnets kendelse indeholder dels et påbud om nedrivning af hytterne, dels et forbud
mod at udvide hytterne. Påbuddet om nedrivning er udsat flere gange og fremsættelsen af det nye
fredningsforslag for området må indebære en fortsat udsættelse af nedrivningspåbuddet blandt andet
på vilkår, at betingelserne i fredningsforslagets § 9 overholdes.

Det fremgår af fredningsforslaget, at hytterne skal vedligeholdes således, at den ydre fremtræden og
karakter ikke ændres i væsentlig grad. Den genopførte bygning, der både er større og højere end den
gamle hytte, fremtræder nu snarere som et sommerhus end som en primitiv j agt- eller fiskehytte. Da
en del af formålet med fredningsforslaget er at bevare hyttebyerne som primitive hyttebyer med
hytterne s daværende størrelse og faciliteter, er det ansøgte i strid med formålet i både
Overfredningsnævnets kendelse af 18. maj 1977 samt fredningsforslaget.

Afgørelsen kan efter Lov om Naturbeskyttelse § 78 stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den ovenfor anførte adresse.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.
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Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Modtaget i
Skov. MT NaturstyreJsen

2 7 APR. 2000

Herning, den 26. april 2000
R.A.F.8/00

Per Billesbølle er d.d. tilskrevet således:

"Per Billesbølle, Bøvlvej 128, 7260 Sdr. Omme ansøger om dispensation til at bevare det
nuværende hegn ved hytte nr. 6, Store Mjøl. - R.A.F. 51/98 - Værnengene.

Efter en besigtigelse den 13. april 2000, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Ringkjø-
bing amt, Friluftsrådet, Foreningen af hytteejere, samt ansøgeren, Per Billesbølle, skal nævnet
meddele, at der i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 ikke kan gives tilladelse til, at der ved
hyttens nordvestlige hjørne opsættes et hegn, idet dette findes at være i strid med formålet i både
Overfredningsnævnets kendelse af 18. maj 1977 samt det nye fredningsforslag for området.

Overfredningsnævnets kendelse indeholder dels et påbud om nedrivning af hytterne, dels et forbud
mod at udvide hytterne. Påbuddet om nedrivning er udsat flere gange og fremsættelsen af det nye
fredningsforslag for området må indebære en fortsat udsættelse afnedrivningspåbuddet blandt andet
på vilkår, at betingelserne i fredningsforslagets § 9 overholdes.

Ved vurderingen af, om der bør gives tilladelse til opsætning af hegnet henviser nævnet derfor til
fredningsforslaget. Det fremgår heri, at jagthytteme er "udtryk for områdets jagtmæssige betydning
og på den måde en del af Værnengenes kulturhistoriske udvikling. Jagthytteme repræsenterer et
levende og enestående stykke vestjysk kulturhistorie, der er bevis på menneskets lyst til at være i
naturen. I På den baggrund ønsker sagsrejserne at bevare de tilbageværende hytter som primitive
hyttebyer med hytterne s nuværende størrelse og faciliteter."

Nævnet finder på denne baggrund, at det er i strid med formålet i både Overfredningsnævnets
kendelse af 18. maj 1977 og det nye fredningsforslag for området at opsætte hegnet ved hytte nr. 6,
idet det vil ændre hyttens karakter på en måde, der ikke er foreneligt med intentioneme i
fredningsforslaget.

Afgørelsen kan efter Lov om Naturbeskyttelse § 78 stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den ovenfor anførte adresse.

Med venlig hilsen

H. Stamp"
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hvilket herved meddeles til Deres orientering.
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Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København 0.

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

2 7 APR. 2,,,,~1
Herning, den 26. april 2000

R.A.F. 15/00

Claus Holgaard er d.d. tilskrevet således:

"Claus Holgaard, Krosvinget 17, 6800 Varde, ansøger om dispensation til at bevare ene tilbygning til hytte nr. 126, Lille Mjøl. - R.A.F. 51/98 - Værnengene.

Efter en besigtigelse den 13. april 2000, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Ringkjø-
bing amt, Friluftsrådet, Foreningen af hytteejere samt ansøgeren, Claus Holgaard, skal nævnet
meddele, at der i medfør afNaturbeskyttelseslovens § 50 ikke kan gives tilladelse til, at der på hytte
nr. 126 på Lille Mjøl laves en tilbygning på ca. 1m2, idet dette findes at være i strid med både
Overfredningsnævnets kendelse af 18. maj 1977 samt det nye fredningsforslag for området.

Overfredningsnævnets kendelse indeholder dels et påbud om nedrivning af hytterne, dels et forbud
mod at udvide hytterne. Påbuddet om nedrivning er udsat flere gange og fremsættelsen af det nye
fredningsforslag for området må indebære en fortsat udsættelse afnedrivningspåbuddet blandt andet
på vilkår, at betingelserne i fr~dningsforslagets § 9 overholdes.

Ved vurderingen af, om der bør gives tilladelse til disse udvidelser, henviser nævnet til frednings-
forslaget. Det fremgår heri, at jagthytterne er "udtryk for områdets jagtmæssige betydning og på den
måde en del af Værnengenes kulturhistoriske udvikling. Jagthytterne repræsenterer et levende og
enestående stykke vestjysk kulturhistorie, der er bevis på menneskets lyst til at være i naturen. På
den baggrund ønsker sagsrejserne at bevare de tilbageværende hytter som primitive hyttebyer med
hytternes nuværende størrelse og faciliteter." I fredningsforslagets § 9 er et af vilkårene for
bevarelse af hytterne derfor, at disse ikke må udvides i forhold til den registrering, der fandt sted i
1995.

Det findes herefter i strid med fredningsforslagets formål at udvide hytten.

Afgørelsen kan efter Lov om Naturbeskyttelse § 78 stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den ovenfor anførte adresse.

Med venlig hilsen

H. Stamp"
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hvilket herved meddeles til Deres orientering.
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R.A.F. 16/00
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Peter Bjerremand er d.d. tilskrevet således:

"Peter Bjerremand, Egelandvej 65, øster Stamp, 6040 Egtved, ansøger om tilladelse til at ændre
facadebeklædningen samt at opsætte en skorstenspibe i taget på hytte nr. 85, Store Mjøl. - R.A.F.
51/98 - Værnengene.

Efter en besigtigelse den 13. april 2000, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Ringkjø-
bing amt, Friluftsrådet, Foreningen af hytteejere samt ansøgeren, Peter Bjerremand, skal nævnet
meddele, at der i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 ikke kan gives tilladelse til, at
facadebeklædningen på hytte nr. 85, st. Mjøl, ændres fra glatte plader med lister til brædder, idet
dette findes at være i strid med formålet i både Overfredningsnævnets kendelse af 18. maj 1977
samt det nye fredningsforslag for området.

Fredningsnævnet giver tilladelse til, at tagbeklædningen ændres til tagpap, idet dette ikke findes at
være i strid med formålet i hverken Overfredningsnævnets kendelse af 18. maj 1977 eller det nye
fredningsforslag for området. Nævnet finder endeligt ikke, at opsætning af en mindre skorsten er i
strid med fredningen.

Overfredningsnævnets kendelse indeholder dels et påbud om nedrivning af hytterne, dels et forbud
mod at udvide hytterne. Påbuddet om nedrivning er udsat flere gange og fremsættelsen af det nye
fredningsforslag for området må indebære en fortsat udsættelse af nedrlvningspåbuddet blandt andet
på vilkår, at betingelserne i fredningsforslagets § 9 overholdes.

Ved vurderingen af, om der bør gives tilladelse til ændring af facadebek1ædningen henviser nævnet
derfor til fredningsforslaget. Det fremgår heri, at jagthytterne er "udtryk for områdets jagtmæssige
betydning og på den måde en del af Værnengenes kulturhistoriske udvikling. Jagthytterne
repræsenterer et levende og enestående stykke vestjysk kulturhistorie, der er bevis på menneskets
lyst til at være i naturen. På den baggrund ønsker sagsrejseme at bevare de tilbageværende hytter
som primitive hyttebyer med hytterne s nuværende størrelse og faciliteter." I fredningsforslagets § 9
er .et af vilkårene for bevarelse af hytterne, at disse skal vedligeholdes således, at den ydre
fremtræden og karakter ikke ændres i væsentlig grad.

Efter nævnets opfattelse vil det medføre praktiske vanskeligheder, om der stilles krav om, at der i
forbindelse med vedligeholdelsen s~al anvendes materialer, der ganske nøje svarer til de
oprindelige. Det afgørende må efter nævnets opfattelse være, at hytternes ydre fremtræden ikke
ændres, idet det er den ydre fremtræden, der har skabt særpræget. Hvis de nye materialer derfor i
det væsentlige fremtræder som dem, de skal erstatte, vil udskiftningen ikke være i strid med
fredningen. I r
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Nævnet finder på denne baggrund, at det er i strid med formålet i både Overfredningsnævnets
kendelse af 18. maj 1977 og det nye fredningsforslag for området at facadebeklædningen på hytte
nr. 85, St. Mjøl, ændres fra glatte plader med lister til brædder, idet det vil ændre hyttens ydre
fremtræden og karakter på en måde, der ikke er foreneligt med intentioneme i fredningsforslaget.
Da taget tidligere ,har været beklædt med tagpap, og da tagpap generelt giver hytterne et primitivt og
ydmygt udtryk, ligesom materialet kan formes, så uregelmæssigheder i tagkonstruktionen bevares
ved reparationer, findes det ikke at være i strid med formålet i fredningsforslaget at tillade, at taget
beklædes med tagpap. Nævnet finder endelig ikke anledning til at ændre på amtets vurdering af, at
opsætning eller fjernelse af en mindre skorsten er i strid med fredningsforslaget.

Afgørelsen kan efter Lov om Naturbeskyttelse § 78 stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den ovenfor anførte adresse.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.
/
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Sk MOdtaget;
ov- og Naturstyrelsen

2 7 APR. 2000 Herning, den 26. april 2000
R.A.F. 18/00

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Egon Christensen er d.d. tilskrevet således:

"Egon Christensen, Hovedgaden 24, Grønbjerg, 7323 Give, ansøger om tilladelse til at bevare
tilbygningen til hytte nr. 248, Store Mjøl. - R.A.F. 51/98 - Værnengene.

Efter en besigtigelse den 13. april 2000, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Ringkjø-
bing amt, Friluftsrådet, Foreningen af hytteejere samt ansøgeren, Egon Christensen, skal nævne1
meddele, at der i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50. ikke kan gives tilladelse til, a1
facadebeklædningen på udhuset til hytte nr. 248, 8t. Mjøl, ændres fra træ beklædt med pap til
profilbrædder, ligesom udhuset ikke må udvides, idet dette findes at være i strid med formålet i
både Overfredningsnævnets kendelse af 18. maj 1977 samt det nye fredningsforslag for området.

Overfredningsnævnets kendelse indeholder dels et påbud om nedrivning af hytterne, dels et forbud
mod at udvide hytterne. Påbuddet om nedrivning er udsat flere gange og fremsættelsen af det nye
fredningsforslag for området må indebære en fortsat udsættelse af nedrivningspåbuddet blandt andet
på vilkår, at betingelserne i fredningsforslagets § 9 overholdes.

Ved vurderingen af, om der bør gives tilladelse til ændring af facadebeklædningen og udvidelsen af
udhuset, henviser nævnet derfor til fredningsforslaget. Det fremgår heri, at jagthytterne er "udtryk
for områdets jagtmæssige betydning og på den måde en del af Væmengenes kulturhistoriske udvik-
1ing. Jagthytterne repræsenterer et levende og enestående stykke vestjysk kulturhistorie, der er bevis
på menneskets lyst til at være i naturen. På den baggrund ønsker sagsrejserne at bevare de
tilbageværende hytter som primitive hyttebyer med hyttemes nuværende størrelse og faciliteter." I
fredningsforslagets § 9 er et af vilkårene for bevarelse af hytterne, at disse skal vedligeholdes
således, at den ydre fremtræden og karakter ikke ændres i væsentlig grad.

Efter nævnets opfattelse vil det medføre praktiske vanskeligheder, såfremt der stilles krav om, at der
i forbindelse med vedligeholdelsen skal anvendes materialer, der ganske nøje 'svarer til de
oprindelige. Det afgørende må efter nævnets opfattelse være, at hytterne s ydre fremtræden ikke
ændres, idet det er den ydre fremtræden, der har skabt særpræget. Hvis de nye materialer derfor i
det væsentlige fremtræder som dem, de skal erstatte, vil udskiftningen ikke være i strid med
fredningen.

Nævnet finder på denne baggrund, at det er i strid med formålet i både Overfredningsnævnets
kendelse af 18. maj 1977 og det nye fredningsforslag for området at facadebeklædningen på
udhuset til hytte nr. 248, St. Mjøl, ændres fra træ beklædt med pap til profilbrædder, ligesom
udhuset ikke må udvides, idet dette vil ændre hyttens ydre fremtræden og karakter på en måde, der
ikke er foreneligt med intentioneme i fredningsforslaget.
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Afgørelsen kan efter Lov om Naturbeskyttelse § 78 stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den ovenfor anførte adresse.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.
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Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

2 7 APR. 2000 Herning, den 26. april 2000
R.A.F.19/00

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København 0.

Susanne Nielsen og Flemming Nielsen er d.d. tilskrev et således:

"Susanne Nielsen og Flemming Nielsen, Roald Amundsens Vej 7, 6715 Esbjerg N, ansøger ome tilladelse til at bevare facadebeklædningen på hytte nr. 93, Store Mjøl. - R.A.F. 51/98 - Værnenge-
ne.

Efter en besigtigelse den 13. april 2000, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Ringkjø-
bing amt, Friluftsrådet, Foreningen af hytteejere samt ånsøgeren, Flemming Nielsen, skal nævnet
meddele, at der i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 ikke kan gives tilladelse til, at facadebe-
klædningen på hytte nr. 93, st. Mjøl, ændres fra glatte plader med lister til brædder, idet dette findes
at være i strid med formålet i både Overfredningsnævnets kendelse af 18. maj 1977 samt det nye
fredningsforslag for området.

Overfredningsnævnets kendelse indeholder dels et påbud om nedrivning af hytterne, dels et forbud
mod at udvide hytterne. Påbuddet om nedrivning er udsat flere gange og fremsættelsen af det nye
fredningsforslag for området må indebære en fortsat udsættelse af nedrivningspåbuddet blandt andet
på vilkår, at betingelserne i fredningsforslagets § 9 overholdes.

Ved vurderingen af, om der bør gives tilladelse til ændring af facadebeklædningen, henviser nævnet
derfor til fredningsforslaget. Det fremgår heri, at jagthytterne er "udtryk for områdets jagtmæssige
betydning og på den måde en del af Værnengenes kulturhistoriske udvikling. Jagthytterne repræ-
senterer et levende og enestående stykke vestjysk kulturhistorie, der er bevis på menneskets lyst til
at være i naturen. På den baggrund ønsker sagsrejserne at bevare de tilbageværende hytter som pri-
mitive hyttebyer med hytternes nuværende størrelse og faciliteter." Ifredningsforslagets § 9 er et af
vilkårene for bevarelse af hytterne, at disse skal vedligeholdes således, at den ydre fremtræden og
karakter ikke ændres ,i væsentlig grad.

Efter nævnets opfattelse vil det medføre praktiske vanskeligheder, såfremt der stilles krav om, at der
i forbindelse med vedligeholdelsen skal anvendes materialer, der ganske nøje svarer til de
oprindelige. Det afgørende må være, at hytternes ydre fremtræden ikke ændres, idet det er den ydre
fremtræden, der har skabt særpræget. Hvis de nye materialer derfor i det væsentlige fremtræder som
dem, de skal erstatte, vil udskiftningen ikke være i strid med fredningen.

Nævnet finder på denne baggrund, at det er i strid med formålet i både Overfredningsnævnets
kendelse af 18. maj 1977 og det nye fredningsforslag for området, at facadebeklædningen på hytte
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nr. 93, St. Mjøl, ændres fra glatte plader med lister til brædder, idet det vil ændre hyttens ydre
fremtræden og karakter på en måde, der ikke er foreneligt med intentioneme i fredningsforslaget.

Afgørelsen kan efter Lov om Naturbeskyttelse § 78 stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt, påklages til Naturk1agenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den ovenfor anførte adresse.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.
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Modtaget I
Skov~og Naturstyrelsen

27 APR. 2000 Herning, den 26. april 2000
R.A.F. 32/00

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Ernst Kjær Pedersen og Henning Nielsen er d.d. tilskrevet således:

"Ernst Kjær Pedersen, Ryttervænget 89 B, 6752 Glej bjerg, og Henning Nielsen, Borgergade 39,
Glejbjerg, ansøger om dispensation til at bevare facadebeklædningen og tagkonstruktionen på hytte
nr. 18, Store Mjøl. - R.A.F. 51/98 - Værnengene.

Efter en besigtigelse den 13. april 2000, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Ringkjø-
bing amt, Fri1ufisrådet, Foreningen af hytteejere samt ansøgerne, Ernst Kjær Pedersen og Henning
Nielsen, skal nævnet meddele, at der i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 ikke kan gives
tilladelse til, at facadebeklædningen på hytte nr. 18, St. Mjøl, ændres ,fra bølgeplader af metal til
glatte plader med profil, ligesom der ikke kan gives tilladelse til ændringen af tagkonstruktionen,
idet dette findes at være i strid med formålet i både Overfredningsnævnets kendelse af 18. maj 1977
samt det nye fredningsforslag for området.

Overfredningsnævnets kendelse indeholder dels et påbud om nedrivning af hytterne, dels et forbud
mod at udvide hytterne. Påbuddet om nedrivning er udsat flere gange og fremsættelsen af det nye
fredningsforslag for området må indebære en fortsat udsættelse af nedrivningspåbuddet blandt andet
på vilkår, at betingelserne i fredningsforslagets § 9 overholdes.

Ved vurderingen af, om der bør gives tilladelse til ændring af facadebeklædningen og tagkonstruk -
tionen henviser nævnet derfor til fredningsforslaget. Det fremgår heri, at jagthytterne er "udtryk for
områdets jagtmæssige betydning og på den måde en del af Værnengenes kulturhistoriske udvikling.
Jagthytterne repræsenterer et levende og enestående stykke vestjysk kulturhistorie, der er bevis på
menneskets lyst til at være i naturen. På den baggrund ønsker sagsrejserne at bevare de tilbagevæ-
rende hytter som primitive hyttebyer med hytternes nuværende størrelse og faciliteter." I frednings-
forslagets § 9 er et af vilkårene for bevarelse af hytterne, at disse skal vedligeholdes således, at den
ydre fremtræden og karakter ikke ændres i væsentlig grad.

Efter nævnets opfattelse vil det medføre praktiske vanskeligheder, såfremt der stilles krav om, at der
i forbindelse med vedligeholdelsen skal anvendes materialer, der ganske nøje svarer til de
oprindelige. Det afgørende må være, at hyttemes ydre fremtræden ikke ændres, idet det er den ydre
fremtræden, der har skabt særpræget. Hvis de nye materialer derfor i det væsentlige fremtræder som
dem, de skal erstatte, vil udskiftningen ikke være i strid med fredningen.

Nævnet finder på denne baggrund, at det er i strid med formålet i både Overfredningsnævnets
kendelse af 18. maj 1977 og det nye fredningsforslag for området, at facadebeklædningen på hytte
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nr. 18, st. Mjøl, ændres fra bølgeplader af metal til glatte plader med profil, ligesom der ikke kan
gives tilladelse til ændringen af tagkonstruktionen, idet dette vil ændre hyttens ydre fremtræden og
karakter på en måde, der ikke er foreneligt med intentioneme i fredningsforslaget.

Da ejerne har meddelt, at en mindre tilbygning på ca.1m2 vil blive fjernet, har nævnet ikke taget
stilling tillovligheden af denne.

Afgørelsen kan efter Lov om Naturbeskyttelse § 78 stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den ovenfor anførte adresse.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.
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Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø. S'., MOdtIJ" tnOV- og N t"ø I_ a urstyre/søn

3 MAJ 2000

Ole Madsen er d.d. tilskrevet således:

"Ole Madsen, Nr. Alle 11, 6830 Nr. Nebel, ansøger om dispensation til at bevare terrassetaget på
hytte nr. 214, Store Mjøl. - R.A.F. 51/98 - Værnengene.

Efter en besigtigelse den 27. april 2000, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Ringkjø-
bing amt, Friluftsrådet, Foreningen afhytteejere samt ansøgeren, Ole Madsen, skal nævnet medde-
le, at der i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 ikke kan gives tilladelse til udvidelse af hytte nr.
214, St. Mjøl med opsætning af tag over terrassen, idet dette findes at være i strid med både Over-
fredningsnævnets kendelse af 18. maj 1977 samt det nye fredningsforslag for området.

Overfredningsnævnets kendelse indeholder dels et påbud om nedrivning af hytterne, dels et forbud
mod at udvide hytterne. Påbuddet om nedrivning er udsat flere gange og fremsættelsen af det nye
fredningsforslag for området må indebære en fortsat udsættelse af nedrivningspåbuddet blandt andet
på vilkår, at betingelserne i fredningsforslagets § 9 overholdes.

Ved vurderingen af, om der bør gives tilladelse til opsætning af taget over terrassen henviser nævnet
derfor til fredningsforslaget. Det fremgår heri, at jagthytterne er "udtryk for områdets jagtmæssige
betydning og på den måde en del af Værnengenes kulturhistoriske udvikling. Jagthytterne repne-
senterer et levende og enestående stykke vestjysk kulturhistorie, der er bevis på menneskets lyst til
at være i naturen. På den baggrund ønsker sagsrejserne at bevare de tilbageværende hytter som pri-
mitive hyttebyer med hytterne s nuværende størrelse og faciliteter."

Nævnet har lagt vægt på, at opsætning af taget over terrassen er at betragte som en udvidelse af
hytten. Det findes herefter i strid med fredningsforslagets formål at udvide hytten ved at lægge tag
over terrassen.

Afgørelsen kan efter Lov om Naturbeskyttelse § 78 stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag, afgø-
relsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den ovenfor anførte adresse.

Miljø- og Energiministeriet
Jkov- og Naturstyrelsen
J.~N 1996.\~\\\ \\-aoo~
.,\" •Ir.

Med venlig hilsen

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@get2net.dk
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H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.
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FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Skov- og Naturstyrelsen
HaraIdsgade 53
2100 København ø.

MOdta" tSkov- og N l'IS I
aturs tYf'Ø/sen

- 3 MAJ 2000

Herning, den 2. maj 2000
R.A.F.3/00

Ove Sjørvad Jensen er d.d. tilskrevet således:

"Ove Sjørvad Jensen, Allinggårdsvej 66, 8600 Silkeborg, ansøger om dispensation til at bevare
hytte nr. 271, Store Mjøl, i dets nuværende form og stand. - R.A.F. 51/98 - Værnengene.

Efter en besigtigelse den 27. april '2000, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Ringkjø-
bing amt, Friluftsrådet, Foreningen af hytteejere samt ansøgeren, Ove 8jørvad Jensen, skal nævnet
meddele, at der i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 ikke kan gives tilladelse til en tilbygning
på hytte nr. 271, 8t. Mjøl, der både er større og højere end tilbygningen havde ved registreringen af
6. november 1995, idet dette findes at være i strid med både Overfredningsnævnets kendelse af 18.
maj 1977 samt det nye fredningsforslag for området.

Over:fredningsnævnets kendelse indeholder dels et påbud om nedrivning af hytterne, dels et forbud
mod at udvide hytterne. Påbuddet om nedrivning er udsat flere gange og fremsættelsen af det nye
fredningsforslag for området må indebære en fortsat udsættelse af nedrivningspåbuddet blandt andet
på vilkår, at betingelserne i fredningsforslagets § 9 overholdes.

Det fremgår af fredningsforslaget, at hytterne skal vedligeholdes således, at den ydre fremtræden og
karakter ikke ændres i væsentlig grad. Den nye tilbygning, er både større og højere end den gamle
tilbygning. Da en del af formålet med fredningsforslaget er at bevare hyttebyerne som primitive
hyttebyer med hytternes daværende størrelse og faciliteter, er det ansøgte i strid med formålet i både
Over:fredningsnævnets kendelse af 18. maj 1977 samt fredningsforslaget.

Afgørelsen kan efter Lov om Naturbeskyttelse § 78 stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag, afgø-
relsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den ovenfor anførte adresse.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.
Miljø- og Energiministeriet
Gkov- og Naturs~yrelsen
J.nr. SN 1996 - \ q, \ \ \ \\-DCSC) ~ ~
.'\kt. nr. ~ D

e
RETTEN I HERNING, 2. AFDELING

Nygade 1-3, 7400 Herning
Tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@get2net.dk

mailto:f-naevn@get2net.dk


FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Herning, den 2. maj 2000
R.A.F.7/00

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Kaj Skjødt er d.d. tilskrevet således:

"Kaj Skjødt, Vesterlundvej 42,6830 Nørre-Nebel, ansøger om dispensation til at bevare facadebe-
klædningen på hytte nr. 262, Store Mjøl. - R.A.F. 51/98 - Værnengene.

Efter en besigtigelse den 27. april 2000, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Ringkjø-
bing amt, Friluftsrådet, Foreningen afhytteejere samt ansøgeren, Kaj Skjødt, skal nævnet meddele,
at der i medfør afNaturbeskyttelseslovens § 50 ikke kan gives tilladelse til, at facadebeklædningen
på hytte nr. 262, St. Mjøl, ændres fra glatte plader med lister til brædder, idet dette findes at være i
strid med formålet i både Overfredningsnævnets kendelse af 18. maj 1977 samt det nye frednings-
forslag for området.

Overfredningsnævnets kendelse indeholder dels et påbud om nedrivning af hytterne, dels et forbud
mod at udvide hytterne. Påbuddet om nedrivning er udsat flere gange og fremsættelsen af det nye
fredningsforslag for området må indebære en fortsat udsættelse af nedrivningspåbuddet blandt andet
på vilkår, at betingelserne i fredningsforslagets § 9 overholdes.

Ved vurderingen af, om der bør gives tilladelse til ændring af facadebeklædningen, henviser nævnet
derfor til fredningsforslaget. Det fremgår heri, at jagthytterne er "udtryk for områdets jagtmæssige
betydning og på den måde en del af Værnengenes kulturhistoriske udvikling. Jagthytterne repræ-
senterer et levende og enestående stykke vestjysk kulturhistorie, der er bevis på menneskets lyst til
at være i naturen. På den baggrund ønsker sagsrejserne at bevare de tilbageværende hytter som pri-
mitive hyttebyer med hytternes nuværende størrelse og faciliteter." Ifredningsforslagets § 9 er et af
vilkårene for bevarelse af hytterne, at disse skal vedligeholdes således, at den ydre fremtræden og
karakter ikke ændres i væsentlig grad.

Efter nævnets opfattelse vil det medføre praktiske vanskeligheder, såfremt der stilles krav om, at der
i forbindelse med vedligeholdelsen skal anvendes materialer, der ganske nøje svarer til de oprinde-
lige. Det afgørende må efter nævnets opfattelse være, at hyttemes ydre fremtræden ikke ændres,
idet det er den ydre fremtræden, der har skabt særpræget. Hvis de nye materialer derfor i det væ-
sentlige fremtræder som dem, de skal erstatte, vil udskiftningen ikke være i strid med fredningen.

Nævnet finder på denne baggrund, at det er i strid med formålet i både Overfredningsnævnets ken-
delse af 18. maj 1977 og det nye fredningsforslag for området at facadebeklædningen på hytte nr.
262, St. Mjøl ændres fra glatte plader med lister til brædder, idet det vil ændre hyttens ydre frem..-e træden og karakter på en måde, der ikke er foreneligt med intentioneme i fredningsforslaget.

Miljø- og Energiministeriet
i3kov-og Naturstyrelsen
J.nr. SN1996"\<:;t'~\~\-om~
\!\t. nr. '\ ~

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
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Afgørelsen kan efter Lov om Naturbeskyttelse § 78 stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag, afgø-
relsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den ovenfor anførte adresse.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

p
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Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Herning, den 2. maj 2000
Skov- ~Odtaget ; R.A.F. 23/00

g Natursty;elsen

- 3 MAJ 2000

Preben Jensen er d.d. tilskrevet således:

"Preben Jensen, Ringkøbingvej 297, Home, 6800 Varde, ansøger om dispensation til at bevare tag-
beklædningen og beklædningen på udbygning, hytte nr. 277, Store Mjøl, Væmengene. - R.A.F.
51/98 - Værnengene.

__ Efter en besigtigelse den 27. april 2000, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Ringkjø-
bing amt, Friluftsrådet, Foreningen afhytteejere, samt ansøgeren, Preben Jensen, skal nævnet med-
dele, at der i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 hverken kan gives tilladelse til, at facadebe-
klædningen på udhuset til hytte nr. 277, St. Mjøl, ændres fra pudsede plader til brædder eller til, at
tagbeklædningen ændres fra tagpap til bølgeplader, idet dette findes at være i strid med formålet i
både Overfredningsnævnets kendelse af 18. maj 1977 samt det nye fredningsforslag for området.

Overfredningsnævnets kendelse indeholder dels et påbud om nedrivning af hytterne, dels et forbud
mod at udvide hytterne. Påbuddet om nedrivning er udsat flere gange og fremsættelsen af det nye
fredningsforslag for området må indebære en fortsat udsættelse af nedrivningspåbuddet blandt andet
på vilkår, at betingelserne i fredningsforslagets § 9 overholdes.

Ved vurderingen af, om der bør gives tilladelse til ændring af facadebeklædningen og tagbeklæd-
ningen, henviser nævnet derfor til fredningsforslaget. Det fremgår heri, at jagthytterne er "udtryk
for områdets jagtmæssige betydning og på den måde en del af Væmengenes kulturhistoriske udvik-
ling. Jagthytterne repræsenterer et levende og enestående stykke vestjysk kulturhistorie, der er bevis
på menneskets lyst til at være i naturen. På den baggrund ønsker sagsrejserne at bevare de tilbage-
værende hytter som primitive hyttebyer med hytternes nuværende størrelse og faciliteter." I fred-
ningsforslagets § 9 er et af vilkårene for bevarelse af hytterne, at disse skal vedligeholdes således, at
den ydre fremtræden og karakter ikke ændres i væsentlig grad.

Efter nævnets opfattelse vil det medføre praktiske vanskeligheder, såfremt der stilles krav om, at der
i forbindelse med vedligeholdelsen skal anvendes materialer, der ganske nøje svarer til de oprinde-
lige. Det afgørende må efter nævnets opfattelse være, at hytternes ydre fremtræden ikke ændres"
idet det er den ydre fremtræden, der har skabt særpræget. Hvis de nye materialer derfor i det væ-
sentlige fremtræder som dem, de skal erstatte, vil udskiftningen ikke være i strid med fredningen.

Nævnet finder på denne baggrund, at det er i strid med formålet i både Overfredningsnævnets ken-
delse af 18. maj 1977 og det nye fredningsforslag for området både at facadebeklædningen på til-
bygningen til hytte nr. 277, St. Mjøl ændres fra pudsede plader til brædder, og at tagbeklædningen
ændres fra tagpap til bølgeplader, idet det vil ændre hyttens ydre fremtræden og karakter på en må-
de, der ikke er foreneligt med intentionerne i fredningsforslaget..ø.og Energtmmlstenet

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996 -l~ \~/11- "OCJo'b
Akt. nr. '7- I
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Afgørelsen kan efter Lov om Naturbeskyttelse § 78 stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag, afgø-
relsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den ovenfor anførte adresse.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@get2net.dk
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REG.Ni 559<1. aLf
FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

S MOdtag t Ikov~ og N e
aturstyrelsen

- 3 MAJ 2000

Herning, den 2. maj 2000
R.A.F. 27/00

Jørgen Larsen er d.d. tilskrevet således:

"Jørgen Larsen, Rugvænget, 7100 Vejle, ansøger om dispensation til at bevare hytte nr. 255, Store
Mjøl, Værnengene, i dens nuværende stand. - R.A.F. 51/98 - Værnengene.

Efter en besigtigelse den 27. april 2000, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for
Ringkjøbing amt, Friluftsrådet, Foreningen af hytteejere samt ansøgeren, Jørgen Larsen, skal
nævnet meddele, at der i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 ikke kan gives tilladelse til, at
hytte nr. 255, St. Mjøl, udvides med ca. 1m2, ligesom der ikke kan gives tilladelse til ændringen af
tagkonstruktionen, idet dette findes at være i strid med formålet i både Overfredningsnævnets
kendelse af 18. maj 1977 samt det nye fredningsforslag for området.

Overfredningsnævnets kendelse indeholder dels et påbud om nedrivning af hytterne, dels et forbud
mod at udvide hytterne. Påbuddet om nedrivning er udsat flere gange og fremsættelsen af det nye
fredningsforslag for området må indebære en fortsat udsættelse af nedrivningspåbuddet blandt andet
på vilkår, at betingelserne i fredningsforslagets § 9 overholdes.

Ved vurderingen af, om der bør gives tilladelse til ændring af facadebeklædningen og
tagkonstruktionen, henviser nævnet derfor til fredningsforslaget. Det fremgår heri, at jagthytterne er
"udtryk for områdets jagtmæssige betydning og på den måde en del af Værnengenes
kulturhistoriske udvikling. Jagthytterne repræsenterer et levende og enestående stykke vestjysk
kulturhistorie, der er bevis på menneskets lyst til at være i naturen. På den baggrund ønsker
sagsrejserne at bevare de tilbageværende hytter som primitive hyttebyer med hytternes nuværende
størrelse og faciliteter." I fredningsforslagets § 9 er et af vilkårene for bevarelse af hytterne, at disse
skal vedligeholdes således, at den ydre fremtræden og karakter ikke ændres i væsentlig grad.

Efter nævnets opfattelse vil det medføre praktiske vanskeligheder, såfremt der stilles krav om, at der
i forbindelse med vedligeholdelsen skal anvendes materialer, der ganske nøje svarer til de
oprindelige. Det afgørende må efter nævnets opfattelse være, at hytternes ydre fremtræden ikke
ændres, idet det er den ydre fremtræden, der har skabt særpræget. Hvis de nye materialer derfor i
det væsentlige fremtræder som dem, de skal erstatte, vil udskiftningen ikke være i strid med
fredningen.

Nævnet finder på denne baggrund, at det er i strid med formålet i både Overfredningsnævnets
kendelse af 18. maj 1977 og det nye fredningsforslag for området både at udvide hytte nr. 255, 8t.
Mjøl med ca. l m2, og ændre tagkonstruktionen, så to tydelige tilbygninger nu kun fremtræder som

e
lIiljø- og EnergImlnlsUWiet
~kov~og Naturstyrelsen
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en tilbygning, idet dette vil ændre hyttens ydre fremtræden og karakter på en måde, der ikke er
foreneligt med intentioneme i fredningsforslaget.

Afgørelsen kan efter Lov om Naturbeskyttelse § 78 stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den ovenfor anførte adresse.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@get2net.dk
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FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Modtaget i
Skov- og NDturstvrelsen

Herning, den 2. maj 2000
R.A.F.40/00

- 3 MAJ 2000

Børge Klint er d.d. tilskrevet således:

"Børge Klint, Bredkær Tværvej 17, 8250 Egå, ansøger om dispensation til at bevare en mindre til-
bygning til hytte nr. 60, Store Mjøl. - R.A.F. 51/98 - Værnengene.

e Efter en besigtigelse den 27. april 2000, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Ringkjø-
bing amt, Friluftsrådet, Foreningen afhytteejere samt ansøgeren, Børge Klint, skal nævnet meddele,
at der i medfør afNaturbeskyttelseslovens § 50 ikke kan gives tilladelse til, at der på hytte nr. 60 på
St. Mjøl laves en tilbygning på ca. 4m2, idet dette findes at være i strid med både Overfrednings-
nævnets kendelse af 18. maj 1977 samt det nye fredningsforslag for området.

Overfredningsnævnets kendelse indeholder dels et påbud om nedrivning af hytterne, dels et forbud
mod at udvide hytterne. Påbuddet om nedrivning er udsat flere gange, og fremsættelsen af det nye
fredningsforslag for området må indebære en fortsat udsættelse af nedrivningspåbuddet blandt andet
på vilkår, at betingelserne i fredningsforslagets § 9 overholdes.

Ved vurderingen af, om der bør gives tilladelse til disse udvidelser, henviser nævnet til frednings-
forslaget. Det fremgår heri, at jagthytterne er "udtryk for områdets jagtmæssige betydning og på den
måde en del af Værnengenes kulturhistoriske udvikling. Jagthytterne repræsenterer et levende og
enestående stykke vestjysk kulturhistorie, der er bevis på menneskets lyst til at være i naturen. På
den baggrund ønsker sagsrejserne at bevare de tilbageværende hytter som primitive hyttebyer med
hytterne s nuværende størrelse og faciliteter." I fredningsforslagets § 9 er et af vilkårene for bevarel-
se afhytterne derfor, at disse ikke må udvides i forhold til den registrering, der fandt sted i 1995..

Det findes herefter i strid med fredningsforslagets formål at udvide hytten.

Afgørelsen kan efter Lov om Naturbeskyttelse § 78 stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag, afgø-
relsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den ovenfor anførte adresse.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

(iiljø- og F.:nergiministeriet
;kov- og Naturstyrelsen
.nr. SN 1996 -\;~ 11/11- OOtCll
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FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT REG. Nit 65~g.o LI

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

1 2 MAJ 2000
Herning, den 10. maj 2000 .

R.A.F. 65/99

Bjarne Christophersen er d.d. tilskrevet således:

"Bjarne Christophersen, Skjoldborgsalle 9, 7330 Brande, ansøger om godkendelse af den foretagne
ændring afhytte nr. 67 på Grønbjerg, Værnengene. - R.A.F. 51/98 - Værnengene.

Efter en besigtigelse den 4. maj 2000, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter fo~ Ringkjøbing
Amt, Danmarks Naturfredningsforening, Foreningen af hytteejere, samt ansøgeren, Bjarne Chri-
stophersen, skal nævnet meddele, at der i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 ikke kan gives
tilladelse til udvidelse af hytte nr. 67, Grønbjerg, med inddragelse af en tidligere nedlagt overdæk-
ket terrasse til hytten, idet dette findes at være i strid med både Overfredningsnævnets kendelse af
18. maj 1977 samt det nye fredningsforslag for området.

Overfredningsnævnets kendelse indeholder dels et påbud om nedrivning af hytterne, dels et forbud
mod at udvide hytterne. Påbuddet om nedrivning er udsat flere gange og fremsættelsen af det nye
fredningsforslag for området må indebære en fortsat udsættelse af nedrivningspåbuddet blandt andet
på vilkår, at betingelserne i fredningsforslagets § 9 overholdes.

Ved vurderingen af, om der bør gives tilladelse til udvidelsen af hytten, henviser nævnet derfor til
fredningsforslaget. Det fremgår heri, at jagthytterne er "udtryk for områdets jagtmæssige betydning
og på den måde en del af Værnengenes kulturhistoriske udvikling. Jagthytterne repræsenterer et le-
vende og enestående stykke vestjysk kulturhistorie, der er bevis på menneskets lyst til at være i na-
turen. På den baggrund ønsker sagsrejserne at bevare de tilbageværende hytter som primitive hytte-
byer med hytternes nuværende størrelse og faciliteter."

Nævnet har lagt vægt på, at selvom terrassen tidligere har været på hytten og har været overdækket
og muligt delvist lukket, er det at betragte som en udvidelse af hytten i forhold til registreringen i
1995. Det findes herefter i strid med fredningsforslagets formål at udvide hytten ved at lukke terras-
sen.

Afgørelsen kan efter Lov om Naturbeskyttelse § 78 stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag, afgø-
relsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den ovenfor anførte adresse.
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Med venlig hilsen

H. Stamp"

h~ilket herved meddeles til Deres orientering.
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Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

1 2 MAJ 2000 Herning, den 10. maj 2000
R.A.F.69/99

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Jens Dal er d.d. tilskrevet således:

"Jens Dal, Vejrmosegårds Alle 20, 7000 Fredericia, ansøger om dispensation til at bibeholde etable-
ret tagkonstruktion på hytte nr. 64 på Grønbjerg, Værnengene. - R.A.F. 51/98 - Værnengene.

Efter en besigtigelse den 4. maj 2000, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Ringkjøbing
amt, Danmarks Naturfredningsforening, Foreningen af hytteejere samt ansøgeren, Jens Dal, skal
nævnet meddele, at der i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 ikke kan gives tilladelse til den
ansøgte ændring af tagkonstruktionen på hytte nr. 64, Grønbjerg, idet dette findes at være i strid
med formålet i både Overfredningsnævnets kendelse af 18. maj 1977 samt det nye fredningsforslag
for området.

Overfredningsnævnets kendelse indeholder dels et påbud om nedrivning af hytterne, dels et forbud
mod at udvide hytterne. Påbuddet om nedrivning er udsat flere gange og fremsættelsen af det nye
fredningsforslag for området må indebære en fortsat udsættelse af nedrivningspåbuddet blandt andet
på vilkår, at betingelserne i fredningsforslagets § 9 overholdes.

Ved vurderingen af, om der bør gives tilladelse til ændringen af tagkonstruktionen, henviser nævnet
derfor til fredningsforslaget. Det fremgår heri, at jagthytterne er "udtryk for områdets jagtmæssige
betydning og på den måde en del af Værnengenes kulturhistoriske udvikling. Jagthytterne repræ-
senterer et levende og enestående stykke vestjysk kulturhistorie, der er bevis på menneskets lyst til
at være i naturen. På den baggrund ønsker sagsrejserne at bevare de tilbageværende hytter som pri-
mitive hyttebyer med hytternes nuværeride størrelse og faciliteter." I fredningsforslagets § 9 er et af
vilkårene for bevarelse af hytterne, at disse skal vedligeholdes således, at den ydre fremtræden og
karakter ikke ændres i væsentlig grad.

Efter nævnets opfattelse vil det medføre praktiske vanskeligheder, såfremt der stilles krav om, at der
i forbindelse med vedligeholdelsen skal anvendes materialer, der ganske nøje svarer til de oprinde-
lige. Det afgørende må efter nævnets opfattelse være, at hytternes ydre fremtræden ikke ændres"
idet det er den ydre fremtræden, der har skabt særpræget. Hvis de nye materialer derfor i det væ-
sentlige fremtræder som dem, de skal erstatte, vil udskiftningen ikke være i strid med fredningen.

Nævnet finder på denne baggrund, at det er i strid med formålet i både Overfredningsnævnets ken-
delse af 18. maj 1977 og det nye fredningsforslag for området både at ændre tagkonstruktionen, så.
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et fladt tag erstattes af et tag med høj rejsning og at forhøje loftshøjden i hytten med 10-20 cm, idet
dette vil ændre hyttens ydre fremtræden og karakter på en måde, der ikke er foreneligt med intenti-
oneme i fredningsforslaget.

Afgørelsen kan efter Lov om Naturbeskytte1se § 78 stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag, afgø-
relsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den ovenfor anførte adresse.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.
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SI MU:Jtaget;

<ov- og NaturStyrelsen
, 2 MAJ 2000

Herning, den 10. maj 2000
R.A.F.9/00

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Egon Hageskjær er d.d. tilskrevet således:

"Egon Hagelskjær, Falkevej 13,8766 Nørre Snede, ansøger om dispensation til at bevare den over-e dækkede terrasse ved hytte nr. 3, Grønbjerg. - R.A.F. 51/98 - Værnengene.

Efter en besigtigelse den 4. maj 2000, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Ringkjøbing
Amt, Danmarks Naturfredningsforening, Foreningen af hytteejere, samt ansøgeren, Egon Ha-
gelskjær, skal nævnet meddele, at der i medfør afNaturbeskyttelseslovens § 50 ikke kan gives tilla-
delse til udvidelse af hytte nr. 3, Grønbjerg, med en overdækket terrasse til hytten, idet dette findes
at være i strid med både Overfredningsnævnets kendelse af 18. maj 1977 samt det nye fredningsfor-
slag for området.

Overfredningsnævnets kendelse indeholder dels et påbud om nedrivning af hytterne, dels et forbud
mod at udvide hytterne. Påbuddet om nedrivning er udsat flere gange og fremsættelsen af det nye
fredningsforslag for området må indebære en fortsat udsættelse af nedrivningspåbuddet blandt andet
på vilkår, at betingelserne i fredningsforslagets § 9 overholdes.

Ved vurderingen af, om der bør gives tilladelse til udvidelsen af hytten, henviser nævnet derfor til
fredningsforslaget. Det fremgår heri, at jagthytterne er "udtryk for områdets jagtmæssige betydning
og på den måde en del af Værnengenes kulturhistoriske udvikling. Jagthytterne repræsenterer et le-
vende og enestående stykke vestjysk kulturhistorie, der er bevis på menneskets lyst til at være i na-
turen. På den baggrund ønsker sagsrejserne at bevare de tilbageværende hytter som primitive hytte-
byer med hytternes nuværende størrelse og faciliteter."

Nævnet har lagt vægt på, at terrassen er at betragte som en udvidelse af hytten i forhold til registre-
ringen i 1995. Det findes herefter i strid med fredningsforslagets formål at udvide hytten ved at luk.-
ke terrassen.

Afgørelsen kan efter Lov om Naturbeskyttelse § 78 stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag, afgø-
relsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den ovenfor anførte adresse.
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hvilket herved meddeles til Deres orientering.
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Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

1 2 MAJ 2000 Herning, den 10. maj 2000
R.A.F.24/00

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Karlo Bent Nielsen er d.d. tilskrevet således:

"Karlo Bent Nielsen, Havbakken 16, 6710 Esbjerg V. ansøger om tilladelse til at skifte yderbe-
klædningen på hytte nr. 102, Grønbjerg, Værnengene. - R.A.F. 51/98 - Værnengene.

Efter en besigtigelse den 4. maj 2000, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Ringkjøbing
Amt, Danmarks Naturfredningsforening, Foreningen af hytteejere, samt ansøgeren, Karlo Bent
Nielsen, skal nævnet meddele, at der i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 ikke kan gives tilla-
delse til, at facadebeklædningen på hytte nr. 102, Grønbjerg, ændres fra glatte plader med lister til
brædder, idet dette findes at være i strid med formålet i både Overfredningsnævnets kendelse af 18.
maj 1977 samt det nye fredningsforslag for området.

Overfredningsnævnets kendelse indeholder dels et påbud om nedrivning af hytterne, dels et forbud
mod at udvide hytterne. Påbuddet om nedrivning er' udsat flere gange og fremsættelsen af det nye
fredningsforslag for området må indebære en fortsat udsættelse af nedrivningspåbuddet blandt andet
på vilkår, at betingelserne i fredningsforslagets § 9 overholdes.

Ved vurderingen af, om der bør gives tilladelse til ændring af facadebeklædningen, henviser nævnet
derfor til fredningsforslaget. Det fremgår heri, at jagthytteme er "udtryk for områdets jagtmæssige
betydning og på den måde en del af Værnengenes kulturhistoriske udvikling. Jagthytterne repræ-
senterer et levende og enestående stykke vestjysk kulturhistorie, der er bevis på menneskets lyst til
at være i naturen. På den baggrund ønsker sagsrejserne at bevare de tilbageværende hytter som pri-
mitive hyttebyer med hyttemes nuværende størrelse og faciliteter." Ifredningsforslagets § 9 er et af
vilkårene for bevarelse af hytterne, at disse skal vedligeholdes således, at den ydre fremtræden og
karakter ikke ændres i væsentlig grad.

Efter nævnets opfattelse vil det medføre praktiske vanskeligheder, såfremt der stilles krav om, at deT
i forbindelse med vedligeholdelsen skal anvendes materialer, der ganske nøje svarer til de oprinde-
lige. Det afgørende må efter nævnets opfattelse være, at hytternes ydre fremtræden ikke ændres,
idet det er den ydre fremtræden, der har skabt særpræget. Hvis de nye materialer derfor i det væ-
sentlige fremtræder som dem, de skal erstatte, vil udskiftningen ikke være i strid med fredningen.

Nævnet finder på denne baggrund, at det er i strid med formålet i både Overfredningsnævnets ken-
delse af 18. maj 1977 og det nye fredningsforslag for området, at facadebeklædningen på hytte nr.
102, Grønbjerg ændres fra glatte plader med lister til brædder, idet det vil ændre hyttens ydre frem-
træden og karakter på en måde, der ikke er foreneligt med intentioneme i fredningsforslaget.
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Afgørelsen kan efter Lov om Naturbeskyttelse § 78 stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag, afgø-
relsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den ovenfor anførte adresse.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.
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Modtaget t

Skov- og Naturstyrelsen
11 MAJ 2000 Herning, den 10. maj 2000

R.A.F. 25/00
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Kirsten og Carsten Mathisen er d.d. tilskrevet således:

"Kirsten og Carsten Mathisen, Holmedal 78, Voerladegård, 8660 Skanderborg, ansøger om dispen-
sation til at bevare de nyopførte vægge i hyttens sydvestlige hjørne, hytte nr. 11, Grønbjerg, Vær-
nengene. - R.A.F. 51/98 - Værnengene.

Efter en besigtigelse den 4. maj 2000, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Danmarks
Naturfredningsforening, Foreningen af hytteejere, samt ansøgeren, Carsten Mathisen, skal nævnet
meddele, at der i medfør af Naturbeskytte1seslovens § 50 ikke kan gives tilladelse til udvidelse af
hytte nr. 11, Grønbjerg, med inddragelse af en overdækket terrasse til hytten, idet dette findes at væ-
re i strid med både Overfredningsnævnets kendelse af 18. maj 1977 samt det nye fredningsforslag
for området.

Overfredningsnævnets kendelse indeholder dels et påbud om nedrivning af hytterne, dels et forbud
mod at udvide hytterne. Påbuddet om nedrivning er udsat flere gange og fremsættelsen af det nye
fredningsforslag for området må indebære en fortsat udsættelse af nedrivningspåbuddet blandt andet
på vilkår, at betingelserne i fredningsforslagets § 9 overholdes.

Ved vurderingen af, om der bør gives tilladelse til, at den overdækkede terrasse lukkes helt af og
inddrages til hytten, henviser nævnet derfor til fredningsforslaget. Det fremgår heri, at jagthytteme
er "udtryk for områdets jagtmæssige betydning og på den måde en del af Værnengenes kulturhisto-
riske udvikling. Jagthytterne repræsenterer et levende og enestående stykke vestjysk kulturhistorie,
der er bevis på menneskets lyst til at være i naturen. På den baggrund ønsker sagsrejserne at bevare
de tilbageværende hytter som primitive hyttebyer med hytterne s nuværende størrelse og faciliteter."

Nævnet har lagt vægt på, at selvom terrassen var overdækket og med et hegn omkring, er det at be-
tragte som en udvidelse af hytten, når terrassen lukkes helt af, så denne inddrages til hytten. Det
findes herefter i strid med fredningsforslagets formål at udvide hytten ved at lukke terrassen.

Afgørelsen kan efter Lov om Naturbeskyttelse § 78 stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag, afgø-
relsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den ovenfor anførte adresse.

Med venlig hilsen
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H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.
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Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Modtaget i
Skov- M Naturstyrelsen

.Herning, den 1. september 200~
R.A.F. 50/0~

04 SEP. 2000

• Knud Pedersen er d.d. tilskrevet således:

"Knud Pedersen, Torvegade 30, 7323 Give, ansøger om dispensation til at bevare taget på hytte nr.
119, Grønbjerg, Værnengene. - R.A.F. 51/98 - Værnengene.

Efter en besigtigelse den 24. august 2000, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Ring-
kjøbing amt, Danmarks Naturfredningsforening, Foreningen af hytteejere samt ansøgeren, Knud
Pedersen, skal nævnet meddele, at der i medfør afNaturbeskyttelseslovens § 50 ikke kan gives til-
ladelse til, at tagkonstruktionen på hytte nr. 119, Grønbjerg ændres, da d<?ter i strid med formålet i
både Overfredningsnævnets kendelse af 18. maj 1977 samt det nye fredningsforslag for området.

Overfredningsnævnets kendelse indeholder dels et påbud om nedrivning afhytterne, dels et forbud
mod at udvide hytterne. Påbuddet om nedrivning er udsat flere gange og fremsættelsen af det nye
fredningsforslag for området må indebære en fortsat udsættelse af nedrivningspåbuddet blandt an-
det på vilkår, at betingelserne i fredningsforslagets § 9 overholdes.

• Ved vurderingen af, om der bør gives tilladelse til ændring af facadebeklædningen henviser næv-
net derfor til fredningsforslaget. Det fremgår heri, at jagthytterne er "udtryk for områdets jagtmæs-
sige betydning og på den måde en del afVærnengenes kulturhistoriske udvikling. Jagthytterne re-
præsenterer et levende og enestående stykke vestjysk kulturhistorie, der er bevis på menneskets
lyst til at være i naturen. På den baggrund ønsker sagsrejserne at bevare de tilbageværende hytter
som primitive hyttebyer med hytternes nuværende størrelse og faciliteter." I fredningsforslagets §
9 er et af vilkårene for bevarelse af hytterne, at disse skal vedligeholdes således, at den ydre frem-
træden og karakter ikke ændres i væsentlig grad.

Nævnet finder på denne baggrund, at det er i strid med formålet i både Overfredningsnævnets
kendelse af 18. maj 1977 og det nye fredningsforslag for området, at tagkonstruktionen på hytte
nr. 119, Grønbjerg ændres, idet dette vil ændre hyttens ydre fremtræden og karakter på en måde,
der ikke er foreneligt med intentionerne i fredningsforslaget.

Afgørelsen kan efter Lov om Naturbeskyttelse § 78 stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag, afgø-
relsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.
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Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den nedenfor anførte adresse.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.
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Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

-" 4 SEP, 2000

Herning, den 1. september 2000
R.A.F. 65/00

Carsten Thomsen er d.d. tilskrevet således:

• "Carsten Thomsen, Strandbygade 30, lUv., 6700 Esbjerg, ansøger om tilladelse til at bibeholde
facadebeklædningen af træ på hytte nr. 210, Store Mjøl, Værnengene. - R.A.F. 51/98 -
Værnengene.

Efter en besigtigelse den 24. august 2000, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Ring-
kjøbing amt, Danmarks Naturfredningsforening, Foreningen af hytteejere, samt ansøgeren,
Carsten Thomsen, skal nævnet meddele, at der i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 ikke
kan gives tilladelse til, at facadebeklædningen på hytte nr. 210, St. Mjøl ændres fra glatte plader
beklædt med tagpap til plader med profiler, der ligner brædder, idet dette findes at være i strid
med formålet i både Overfredningsnævnets kendelse af 18. maj 1977 samt det nye
fredningsforslag for området.

Overfredningsnævnets kendelse indeholder dels et påbud om nedrivning af hytterne, dels et
forbud mod at udvide hytterne. Påbuddet om nedrivning er udsat flere gange, og fremsættelsen af
det nye fredningsforslag for området må indebære en fortsat udsættelse af nedrivningspåbuddet
blandt andet på vilkår, at betingelserne i fredningsforslagets § 9 overholdes.

Ved vurderingen af, om der bør gives tilladelse til ændring af facadebeklædningen, henviser
nævnet derfor til fredningsforslaget. Det fremgår heri, at jagthytterne er "udtryk for områdets
jagtmæssige betydning og på den måde en del af Værnengenes kulturhistoriske udvikling.
Jagthytterne repræsenterer et levende og enestående stykke vestjysk kulturhistorie, der er bevis
på menneskets lyst til at være i naturen. På den baggrund ønsker sagsrejserne at bevare de
tilbageværende hytter som primitive hyttebyer med hyttemes nuværende størrelse og faciliteter_"
I fredningsforslagets § 9 er et af vilkårene for bevarelse af hytterne, at disse skal vedligeholdes
således, at den ydre fremtræden og karakter ikke ændres i væsentlig grad.

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf~2 22 00 E-mail: f-naevn@get2net.dk
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FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Nævnet finder på denne baggrund, at det er i strid med formålet i både Overfredningsnævnets
kendelse af 18. maj 1977 og det nye fredningsforslag for området at facadebeklædningen på
hytte nr. 210, S1. Mjøl ændres fra glatte plader beklædt med tagpap til plader med profiler som
brædder, idet det vil ændre hyttens ydre fremtræden og karakter på en måde, der ikke er
foreneligt med intentioneme i fredningsforslaget.

Afgørelsen kan efter Lov om Naturbeskyttelse § 78 stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den nedenfor anførte adresse.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade1-3, 7400Herning

Tlf. 97 22 22 00 E-mail:f-naevn@get2net.dk
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l. september 2000
R.A.F. 79/00

Margit Lund Måsøy er d.d. tilskrevet således:

"Margit Lund Måsøy, Sæ1hundevej28,6715 Esbjerg N. ansøger om dispensation til at bibeholde
hytte nr. 65 på Store Mjøl, Værnengene, således at hytten højst må være 32 m2 stor. - R.A.F .
51/98 - Værnengene.•
Efter en besigtigelse den 24. august 2000, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for
Ringkjøbing amt, Danmarks Naturfredningsforening, samt Foreningen afhytteejere, skal nævnet
meddele, at nævnet afviser at behandle hytteejerens ansøgning om tilladelse til at bevare hytten,
der er større end den brændte hytte.

Ansøgeren fik den 22. juni 1999 meddelt afslag på en tilsvarende ansøgning med følgende
ordlyd:

"Efter en besigtigelse den 11. juni 1999, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter fOT
Ringkjøbing amt, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Foreningen af hytteejere
samt ansøgeren, Margit Lund Måsøy, skal nævnet meddele, at der i medfør cif
Naturbeskyttelseslovens §50 ikke kan gives tilladelse til opførsel af en hytte, der både er større
og højere end den brændte hytte, ligesom den ikke må placeres på et fundament bestående af 60
cm. høje lecablokke, idet dettefindes at være i strid medfredningsforslagets formål.
Nævnet har lagt vægt på, at et fundament bestående afpudsede lecablokke, der i en dybde af ca.
60 cm. er placeret på fliser ganske er at sidestille med en grundmuring og derfor i strid med
fredningsforslaget. Detfremgår videre afforslaget, at hytterne skal vedligeholdes således, at de."
ydre fremtræden og karakter ikke ændres i væsentlig grad, ligesom de ikke må udvides iforhold
til "Registrering af Hytterne på Værnengene" af 6. november 1995. Den genopførte bygning, der
både er større og højere end den nedbrændte hytte, fremtræder nu snarere som et sommerhus
end som en primitiv jagt- eller fiskehytte. Da en del af formålet med fredningsforslaget er at
bevare hyttebyerne som primitive hyttebyer med hytternes daværende størrelse og faciliteter, er
det ansøgte i strid medfredningsforslagets formål. "

Kendelsen blev påklaget til Naturklagenævnet, der i en afgørelse af 31. januar 2000 stadfæstede
Fredningsnævnets afgørelse.

Ansøgeren har i en ny ansøgning af 6. juli 2000 på ny søgt om tilladelse til at gøre hytten større
end den brændte. Hun har i ansøgningen skrevet: "Mine argumenter for en dispensation, er i
øvrig de samme somjeg tidligere har påpeget. "

M;~iø-og Energiminifltcriet
,- .'~~JV-o;.: 1<...:c..::..:..,~.: ". -;;::-f.l RftTIEN I HERNING, 2. AF~ELING
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FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Nævnet har ved afvisningen lagt vægt på, at der ikke foreligger nye oplysninger siden nævnet
sidst behandlede sagen, ligesom der heller ikke er ændret på hytten.

Afgørelsen kan efter Lov om Naturbeskyttelse § 78, stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den nedenfor anførte adresse.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@get2net.dk

mailto:f-naevn@get2net.dk
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7
Fredningsnævnet for Ringkjøbing amt
Retten i Herning, 2. afd.
Nygade 1 - 3
7400 Herning

Darnstrædet 2
Postboks 154

6950 Ringkøbing
Tlf: 96 753000
Fax: 96 75 35 35

e-mail:
lan@ringamt.dk

Den 2 9 MAJ 2001
Journal nr: 8-70-52-1-655-1-97
Sagsbehandler: Lisbeth Werngreen

Tlf. direkte. 96 75 35 93
S:\LAN\ L.nm.ppe\ l.nlw\FREDNING\udvalgsudralelse.lwp

Forslag til fredning af Værnengene

Fredningsnævnet har tidligere forespurgt, om fredningsforslaget burde ændres således,
at der i den nye fredningskendelse for så vidt angår anvendelsen af arealerne alene sker
en gentagelse af bestemmelserne fra Overfredningsnævnets kendelse af den 18. maj
1977. Baggrunden for forespørgslen var nye oplysninger om for~kellige kort.

Ringkjøbing amts Teknik- og miljøudvalg svarede den. 27 december 2000, på baggrund
af at erstatningens størrelsen selvsagt er afhængig af kortgrundlaget blandt andet, at
"såfremt kort 2 tages som udgangspunkt, ønsker udvalget - erstatningsstørrelsen taget i
betragtning, og da der herefter vil foreligge en ny situation - at revurdere hvilke områder,
der i fredningsforslaget fremtidig skal henhøre under arealer i omdrift, vedvarende
græsarealer, og øvrige arealer".

Fredningsnævnet har den 5. februar 2001 truffet afgørelse om, at det er kort 2 (det med
store arealer, der i henhold til kendelsen fra 1977 må omlægges), der skal lægges til
grund for fredningen.

Amtsrådets teknik- og miljøudvalg har den 22. maj 2001 påny behandlet sagen.

Beskrivelse
Arealanvendelsen er i kendelsen fra 1977 og i fredningsforslaget fra 1998 delt i 3
kategorier:

Arealer i omdrift. Vedvarende græsarealer. øvrige arealer.

Forskelle i driften af arealerne berører hovedsagelig de vedvarende græsarealer. Ifølge
kendelsen fra 1977 må græsarealerne pløjes til nødvendige rensningsafgrøder i indtil 3 år
ad gangen. Ifølge forslag fra 1998 må græsarealerne omlægges men kun med mindst·4
års mellemrum.

•../.,.... 0.f\l ?001 _ /P-U/II- rJ1)O~
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Såfremt fredningsforslaget fra 1998 fastholdes vil erstatningskravet fra lodsejerne yær.~
ca. 15 mill. kr. /

Arealet er i dag et værdifuldt område for planter og dyr. Dette skyldes til dels den miljø-
venlige drift, som lodsejerne for en stor dels vedkommende har praktiseret igennem
mange år, og som det har været muligt at få tilskud til siden 1990.

Der er MVJ-aftale for knap 1000 ha. af arealerne. Disse drives enten uden brug af
gødning eller med max. 80 kg. N/ha/år. Langt de fleste aftaler blev indgået i 1990 og er
siden forlænget for 5-årige perioder i 1995 og senest i 2000. Der ydes årligt et tilskud på
ca. 1 mio. kr til denne drift. Tilskuddet financieres halvt af EU og halvt af staten.

En overvejende del af de områder, der ikke er MVJ-aftale for er hede og moser, der er
beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3 om beskyttede naturtyper.

Det er således kun mindre arealer indenfor fredningen som det i øjeblikket er muligt at
omlægge hyppigt.

Teknik· og miljøudvalgets bemærkninger

I fredningsforslaget foreslås gennemført bestemmelser for arealanvendelsen, så frednin-
gans indhold bliver bragt i overensstemmelse med den faktiske miljøvenlige brug af
arealet.

Formålet med fredningen er blandt andet at sikre dette ud i al fremtid.

Det har vist sig, at lodsejerne ikke i væsentlig grad har gjort brug af deres mulighed for at
omlægge arealer i op til 3 år ad gangen.

Såfremt der afsiges kendelse i overensstemmelse med fredningsforslaget, vil lodsejernes
mulighed for at opnå tilskud til miljøvenlig drift ikke forringes i forhold til i dag.

Der er intet der tyder på , at der i en overskuelig fremtid vil blive ændret på muligheden"
for at indgå MVJ-aftale.

Såfremt fredningsforslaget fra 1998 fastholdes er erstatningskravet ca. 15 mio. kr.

Såfremt fredningsforslaget ændres, så der for arealanvendelsen sker en gentagelse af
den eksisterende kendelse, vil erstatningens størrelse ifølge Fredningsnævnets udtalelse
af den 10. februar 2000 blive O kr. .

Såfremt lodsejerne på et tidspunkt ændrer driften af arealerne væsentligt kan spørgs-
målet om at rejse supplerende fredningssag genoptages af kommune, amt, stat og
Danmarks Naturfredningsforening.

Amtsrådets teknik- og miljøudvalg skal med baggrund i ovenstående til Fredningsnævnet
udtale,

at udvalget finder, at arealerne på Værnengene i dag er tilstrækkeligt beskyttede af
naturbeskyttelseslovens §3 om beskyttede naturtyper og gennem de mange
MVJ-aftaler,

at fredningsforslaget derfor bør ændres således, at der i den nye kendelse for så vidt
angår arealanvendelsen alene sker en gentagelse af bestemmelserne fra Overfred-
ningsnævnets kendelse fra 1977, og

Side 2



at udvalget vil tage beskyttelsen op til fornyet overvejelse. såfremt det viser sig, at l
interessen for at drive arealerne miljøvenligt ændres væsentligt.

Med venlig hilsen

I {/ /~/1..1 ,:/ ."1 / JO...7./A~
~~~ U&~'-""'-II·

Lisbeth Werngreen
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FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Modtaget i
Skov- og NRtufQt.vre1sen

2 2 WN/ 2001

Herning, den 21. juni 2001
R.A.F. 44/01

Børge Bonnemann er d.d. tilskrevet således.

"Børge Bonnemann, Bankagervej 7, 8700 Horsens, ansøger om tilladelse til at udskifte 5 vinduer
rundt om hundegården ved hytte nr. 20, Store Mjøl. - R.A.F. 51/98 - Værnengene.

Efter en besigtigelse den 14.juni 2001, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Ringkjøbing
amt, Danmarks Naturfredningsforening og Foreningen af hytteejere skal nævnet meddele, at der i
medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 ikke kan gives tilladelse til, at hundegården vest for hytten
retableres med et hegn af plader. Ved retablering af hegnet skal der anvendes rammer med glas eller
et andet gennemsigtigt materiale.

Overfredningsnævnets kendelse indeholder dels et påbud om nedrivning af hytterne, dels et forbud
mod at udvide hytterne. Påbuddet om nedrivning er udsat flere gange og fremsættelsen af det nye
fredningsforslag for området må indebære en fortsat udsættelse af nedrivningspåbuddet.

Ved stillingtagen til ansøgningen må der lægges vægt på, at et af formålene med Forslag til fredning
af Værnengene fra april 1998 er "at sikre, at hyttebyerne på Store Mjøl, Lille Mjøl og Grønbjerg
fortsat kan henligge som primitive hyttebyer med hytternes nuværende størrelse og faciliteter". § 9
fastsætter til sikring heraf bl.a., at hytterne ikke må udvides i forhold til "Registrering af Hytterne på
Værnengene" af 6. november 1995, og at hytterne skal vedligeholdes således, at den ydre fremtræ-
den og karakter ikke ændres i væsentlig grad. Henset hertil og til baggrunden for fredningsforslaget,
vil selv relativt beskedne ændringer af hytterne kunne være i strid med fredningsforslaget.

Nævnet finder, at en udskiftning af vinduesrammerne med glas i hegnet om hundegården til rammer
med træplader vil medføre, at hyttens ydre fremtræden ændres i væsentlig grad. Dette er derfor i
strid med formålet i både Overfredningsnævnets kendelse af 18. maj 1977 og det nye fredningsfor-
slag for området.

Afgørelsen kan efter Lov om Naturbeskyttelse § 78, stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag, afg",-
relsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den nedenfor anførte adresse.

S!:ov.. cg Natursty~relseD _
J.nr. SN 2001 • /2(/ ". (,f) O D
Akt. nr. ~
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Med venlig hilsen

H. Stamp"

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
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hvilket herved meddeles til Deres orientering.
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Herning, den 21. juni 2001
R.A.F. 22/01

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Kaj Møller Jørgensen er d.d. tilskrevet således:

"Kaj Møller Jørgensen, Skolevænget 4, 7000 Fredericia, ansøger om tilladelse til at renovere hytte
nr. 44, Store Mjøl. - R.A.F. 51/98 - Værnengene.

Efter en besigtigelse den 14. juni 2001, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Ringkjøbing
amt, Danmarks Naturfredningsforening, Foreningen af hytteejere, samt ansøgerne Kaj Møller Jør-
gensen og Birgit Jørgensen, skal nævnet meddele, at der i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50
ikke kan gives tilladelse til, at taghøjden på hytte nr. 44 på 81. Mjøl forøges, idet dette findes at væ-
re i strid med formålet i både Overfredningsnævnets kendelse af 18. maj 1977 samt det nye fred-
ningsforslag for området.

Overfredningsnævnets kendelse indeholder dels et påbud om nedrivning af hytterne, dels et forbud
mod at udvide hytterne. Påbuddet om nedrivning er udsat flere gange, og fremsættelsen af det nye
fredningsforslag for området må indebære en fortsat udsættelse af nedrivningspåbuddet.

Ved stillingtagen til ansøgningen må der lægges vægt på, at et af formålene med Forslag til fredning
af Værnengene fra april 1998 er "at sikre, at hyttebyerne på Store Mjøl, Lille Mjøl og Grønbjerg
fortsat kan henligge som primitive hyttebyer med hytternes nuværende størrelse og faciliteter". § 9
fastsætter til sikring heraf bl.a., at hytterne ikke må udvides i forhold til "Registrering af Hytterne på
Væmengene" af 6. november 1995 og, at hytterne skal vedligeholdes således, at den ydre fremtræ-
den og karakter ikke ændres i væsentlig grad. Henset hertil og til baggrunden for fredningsforslaget
vil selv relativt beskedne ændringer af hytterne kunne være i strid med fredningsforslaget.

Nævnet finder på denne baggrund, at det er i strid med formålet i både Overfredningsnævnets ken-
delse af 18. maj 1977 og det nye fredningsforslag for området at forøge taghøjden, idet taghøjden
og knækket på taglinien er karakteristisk for hytterne.

Nævnet har i øvrigt ikke bemærkninger til den planlagte renovering af hytten, men skal henlede
opmærksomheden på, at nævnet ikke herved har taget stilling til, om der kræves tilladelse efter an-
den lovgivning. Ansøgeren henvises i den forbindelse til at kontakte Ringkjøbing Amt.

Afgørelsen kan efter Lov om Naturbeskyttelse § 78, stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag, afgø-
relsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den nedenfor anførte adresse.

RETTEN l HERNING, 2. AFDELING
Slmv~ Hg Natursty'relscn _ Nygade 1-3, 7400 Herning
J.nr. SN 2001 - 1).11/1, - ~oS Tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@get2net.dk
Akt. nr. 6
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Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.
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Herning, den 6. august 2001

R.A.F.49/01
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

Margit Lund Måsøy er d.d. tilskrevet således:

"Margit Lund Måsøy, Sælhundevej 40,6715 Esbjerg N, ansøger om dispensation til at ændre hytte
nr. 65, Store Mjøl, således at den er 32 m2• - R.A.F. 51/98 - Værnengene.

Det skal herved meddeles, at Fredningsnævnet afviser at genoptage behandlingen af en sag om dis-
pensation fra Forslag til fredning af Værnengene april 1998, således at ansøgeren kan fa tilladelse
til, at hytten kan være større end den hytte, der tidligere brændte.

Ansøgeren fik den 22. juni 1999 meddelt afslag på en ansøgning om bevarelse af en genopført hytte
,med følgende ordlyd:

"Efter en besigtigelse den 11. juni 1999, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for Ringlifø-
bing amt, Danmarks Naturfredningsforening, Friluflsrådet, Foreningen af hytteejere samt ansøge-
ren, Margit Lund Måsøy, skal nævnet meddele, at der i medfør af Naturbeskyttelseslovens §50 ikke
kan gives tilladelse til opførelse cif en hytte, der både er større og højere end den brændte hytte, li-
gesom den ikke må placeres på et fundament bestående af 60 cm. høje lecablokke, idet dette findes
at være i strid medfredningsforslagets formål.
Nævnet har lagt vægt på, at et .fundament bestående afpudsede lecablokke, der i en dybde af ca. 60
cm. er placeret på fliser ganske er at sidestille med en grundmuring og derfor i strid med fred-
ningsforslaget. Det fremgår videre af forslaget, at hytterne skal vedligeholdes således, at den ydre
fremtræden og karakter ikke ændres i væsentlig grad, ligesom de ikke må udvides i forhold til "Re-
gistrering af Hytterne på Værnengene" af 6. november 1995. Den genopførte bygning, der både er
større og højere end den nedbrændte hytte, fremtræder nu snarere som et sommerhus end som en
primitiv jagt- eller fiskehytte. Da en del af formålet medfredningsforslaget er at bevare hyttebyerne
som primitive hytte byer med hytternes daværende størrelse og faciliteter, er det ansøgte i strid med
fredningsforslagets formål. "

Kendelsen blev påklaget til Naturklagenævnet, der i en afgørelse af 31. januar 2000 stadfæstede
Fredningsnævnets afgørelse.

Ansøgeren søgte i en ny ansøgning af 6. juli 2000 på ny om tilladelse til at gøre hytten større end
den brændte. Nævnet afviste i en afgørelse af 1. september 2000 at behandle hytteejerens ansøgning
om tilladelse til at bevare hytten, der er større end den brændte hytte.

_kov- ogNatllrs~relsen
~.nr.SN2001- \~\'- u-0065
Akt. nr. 1- ~. RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
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FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

• Afvisningen blev indbragt for Naturklagenævnet, der i en afgørelse af 7. december 2000 stadfæste-
de Fredningsnævnets afgørelse. Naturklagenævnet begrundede dette med, at der ikke med ansøg-
ningen af 6. juli 2000 var fremført sådanne nye faktiske eller retlige oplysninger, der kunne begrun-
de en genoptagelse af sagen.

Ansøgeren har ved skrivelse af 5. juni 2001 ansøgt om tilladelse til, at hytten må være højere end
2,30 meter. Hun har til støtte for ansøgningen gjort gældende, at hytten allerede er sænket, så den
nu kun er 2.65 meter, idet tagrejsningen er ændret. Det er nødvendigt med en rejsning, da dette er
nemmere at vedligeholde end et fladt tag.

Fredningsnævnet har i en anden forbindelse besigtiget hytten den 14. juni 2001. I besigtigelsen
deltog foruden nævnet, repræsentanter for Ringkjøbing amt, Danmarks Naturfredningsforening,
samt Foreningen afhytteejere. Nævnet målte ved besigtigelsen, at hytten i dag er 2,80 meter høj og
ikke 2,65 meter, som oplyst af ansøgeren. Det blev videre konstateret, at hyttens areal er 6,40 x 5,40
meter eller i alt 34,56 m2, hvilket svarer til det, hytten målte ved amtets besigtigelse i 1999, da an-
søgeren første gang søgte om lovliggørelse.

Ansøgningen blev herefter forelagt amtet, der i en udtalelse af 29. juni 2001 fortsat ikke kan anbe-
fale, at der meddeles dispensation til, at hytten kan blive højere, end den var i 1995.

Nævnet har ved denne nye afvisning lagt vægt på, at der fortsat ikke foreligger sådanne nye faktiske
eller retlige oplysninger, siden nævnet sidst behandlede sagen, at dette kan begrunde en genoptagel-
se af sagen.

Sagen er behandlet af nævnets formand alene efter § 9, stk. 4 i forretningsordenen fOi Frednings-
nævn.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, jf. § 87 inden 4 uger fra den dag, afgø-
relsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den nedenfor anførte adresse.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97 22 22 00 E-mail: f-naevn@get2net.dk

mailto:f-naevn@get2net.dk
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