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Ar 1977, den 27. september, afsagde overfredningsnævnet I

følgende

kendelse

i sag nr. 222LI/74 om fl~edning af øen Livø i Limf jorden.

Fredningsnævnet for ~ordjyllands amts sydlige frednings-
kreds afsagde den 26. februar 1974 en kendelse om frednin~ af
Øen Livø på ca. 320 ha.

Kendelsen er indbragt for overfredningsnævnet af LivØ-
udvalget v/Nordjyllands amtsråd og Løgstør kommunalbestyrelse
samt af Danmarks Naturfredningsforening.

Livø-udvalget har i sin ankeskrivelse påstået frednin-
gen foretaget i overensstemmelse med den af miljøministeriet
for fredningsnævnet nedlagte påstand, hvorefter ca. 60 ha mellem
byen og havnen (kendelsens område III og et nord derfor belig-
gende areal i område II) ikke skulle undergives fredning.

Danmarks Naturfredningsforening har påstået kendelsen
stadfæstet med den ene ændring, at fredningsnævnet skal godken-
de placeringen og udformningen af de maksimalt 50 sommerhuse,
som ifølge kendelsen kan opføres alene på grundlag af en byplan-
vedtægt.

"-I ""

Efter ankefristens udløb har miljøministeriet redegjort
for ministeriets syn på sagen og har i skrivelse af 7. maj 1974
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foreslået visse forenklinger af fredningsbestemmelserne og frem-
hævet betydningen af, at en eventuel yderligere bebyggelse pla-
ceres øst for og i tilslutning til den eksisterende bebyggelse.
Ministeriet har endvidere i overensstemmelse med en udtalelse
fra naturfredningsrådet henstillet, at LivØ Tap friholdes for
offentlig adgang i det omfang, dette kræves af hensyn til dyre-
livet.

Livø ejes af staten, fra l. marts 1974 ved miljøministe~
riet, der har indgået en principiel aftale med amtsrådet og
kommunalbestyrelsen om disses overtagelse af brugen af Øen ef-
ter nærmere fastsatte retningslinier. Brugskontraktens endelige
indgåe Ise afventer overfredningsnævnets kende Ise.

Overfredningsnævnet har qen S. juli 1974 foretaget be-
sigtigelse af LivØ og i tilslutning hertil afholdt møde med sa-
gens par'ter.

'.

Under mødet gav miljøministeriet udtryk for, at det vil-
le være det rigtigste at holde kendeIsens område III uden for
fredningen under forudsætning af, at der tilvejebringes en by-
planvedtægt for området. Fredningsplanudvalget for Nordjyl-
lands amt og Livø-udvalget tilsluttede sig ministeriets syns-
punkt. LØgstør kommune erklærede sig villig til at tilvejebrin-
ge en byplanvedtægt med stramme bestemmelser for området. Dan-
marks Naturfredningsforening opretholdt den for overfrednings-
næv.net nedlagte ankepåstand og fremførte iøvrigt nogle indven-
d inger mod udformninge n af enke lte af fredningsbeste mP'lelserne •

I

i
,
\
i
~,

!

I skrivelse af 20. september 1974 gav overfredningsnæv-
net sagens parter medde lelse ·om, at over fredningsnævnet 'ljavde
b~sluttet at stadfæste fredningsnævnets kendelse med en rækk~

, 1

ændringer. Over~redningsnævnets beslutning omfattede en begræns
ning af fredningens omfang, således at byen og et ca. 7 ha stort.
areal umiddelbart øst for byen ikke undergives fredning. Det
var herved forudsat, at der på det nævnte areal øst for byen ef-
ter nærmere bestemmelser i byplanvedtægten måtte opføres indtil
50 mindre enfamilie-enheder i en etage og eventuelt indrettes en
campingplads.

Livø-udvalget har herefter i skrivelse af 8. oktober
1974 henstillet, at der for at muliggøre en økonomisk forsvar-
lig drift af Øen gives adgang til opførelse af 100 mindre en-
familie-enheder på det nævnte areal øst for byen. Udvalget til.
kendegav samtidig, at man i så fald vil forpligte sig til kun
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at tillade det bestående bysamfund udvidet i meget begrænset
omfang og formentlig kun ved tilbygninger til bestående ejen-
domme.

Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af
12. december 1974 givet udtryk for stor betænkelighed ved en
forøgelse af antallet af enfamilie-enheder.

Fredningsplanudvalget har i skrivelse af 9. oktober 1975
til miljøministeriet tilsluttet sig Livø-udvalgets henstilling
under forudsætning af, at der udarbejdes en af fredningsplanud-
valget tiltrådt byplanvedtægt for området.

Miljøministeriet, fredningsstyrelsen, har kunnet til-
slutte sig Livø-udvalgets henstilling på betingelse af, ?t de
indtil 100 mindre enfamilie-enheder på det ca. 7 ha store areal
opføres efter nærmere drøftelse mellem brugskontrakten~ parter
og efter nærmere regler fastlagt i lokalplan, og at den eksi-
sterende bebyggelse bevares i sin nuværende skikkelse, og by-
miljøet ikke forringes, hvilket ligeledes sikres i lokalplan.

Overfredningsnævnet har herefter besluttet at foretage
en ændring af den tidligere trufne. be~lutninp; i overensstemme 1-'
se med Livø-udvalgets hensti~ling og på de af fredninesstyrelsen
indstillede betingelser.

Under hensyn til de nye bestemmelser i forretningsorden
for fredningsnævn (miljøministeriets bekendtgørelse af 15. ju-
ni 1977) udelades endvidere bestemmelsen om påtaleret, og der
foretages de heraf fØlgende samt enkelte andre redaktionelle
ændringer af fredningsbestemmelserne iøvrigt.

Den inda~kede kendelse stadfæstes hereft~r med fØlgende
ændringer:

r. Fredningens geografiske udstrækning.

Af fredningen udgår byen og et ca. 7 ha stort areal øst
for byen, således som det er vist på kortet, der hører til over-
fredningsnævnets kendelse.

Det er en forudsætning herfor, at der på det ca. 7 ha
store areal øst for byen ikke opføres mere end 100 enfamilie-
enheder (feriehuse) i en etage, at en eventuel campingplads
indrettes på dette areal, og at arealet først udnyttes til be-
byggelse eller campering, efter at der er tilvejebragt en af
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Løgstør kommune udarbejdet og af amtsrådet og fredningsstyrel-
sen tiltrådt lokalplan med nærmere bestemmelser om bebyggelsens
placering og udformning og om bevaring a.f det eksisterende by-
s am.fund .

II. Fredningsbestemmelserne.

Det .fredede område opdeles i områderne I, II og III som
vist på kortet, der hører tiloverfredningsnævnets kendelse.

For det .fredede område gælder:

~ Arealernes tilstand må ikke ændres, Der må således ikke:

l) foretages ændringer i terrænforrnerne', herunder' ved afgr',av-'
ning eller på.fyldning, opfyldning af damme og moser, rørlæg-
ning eller regulering af vandløb,

2) ske opdyrkning eller tilplantning a.f udyrkede arealer, se dog
§ 3, stk. 4, om tilladelse til opdyrkning af arealer, som tid-
ligere har været undergivet landbrugsmæssig drift,

3) iØvrigt foretages indgreb med hensyn til bevoksningsforholde-
ne,

4) placeres

a) bygninger af nogen art, herunder skure og boder,

b) beboelses- og campingvogne o.lign. samt telte,

c) anlæg af nogen art, her under e l-føringer, ve je, oplags·-

pladser, lossep ladse r e Iler anden aff aldshe nlægge lse ,
golfbaner og andre sportsanlæg ,

d) hegn af nogen art - dog vil der være at foretage betryg-
gende hegning ind mod skovarealerne på område II på det
areal af område I, hvor kreaturgræsning finder sted.

5) foretages afgravning eller gennembrydning af diger.

~ Almenheden har ret til gående og cyklende færdsel ad eksisteren-
de veje og stier samt adgang til fods, på alle udyrkede arealer
samt i skov og på landbrugsarealer udlagt til vedvarende græs-
ning. Af hensyn til dyrelivet, herunder sælerne, gives der ikkel
offentlig adgang til de yderste ca. 2 km af Liv 'Pap. De nærme-
re bestemmelser herom .fastsættes af naturfredningsrådet.

Almenhedens færdselsrettigheder skal iøvrigt fastlægges ved et
regulativ udfærdiget af fredningsnævnet efter forhandling med

miljøministeriet og Livø-udvalget.
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Motorkørsel af enhver art, herunder knallertkørsel, er ikke
tilladt, bortset fra nødvendig arbejdskørsel, herunder varekør-
sel med lastbil, traktor o.lign. samt fælleskørsel med ældre og
hand ie appede .

Fredningen er ikke til hinder for, at der efter fredningsnæv-
nets godkendelse på brugernes bekostning træffes de for almen-
hedens færdsel og ophold nødvendige foranstaltninger, herunder
etableri ng og afmærkni ng af gangst ier, et abler ing af hegnsgen-
nemgange, skiltning, opsætning af affaldsstativer m.m.

~ Fredningen er ikke til hinder for, at miljøministeriet foran-e lediger en ønsket naturtilstand opretholdt ved en hensigtsmæs-
sig landskabspleje.

Arealernes drift fastlægges ved arbejds- og driftsplaner , der
udarbejdes af miljøministeriet i samråd med brugerne. Planer-
ne tages op til revision hvert 5. år.

De nuværende skovområder skal opretholdes med egnskarakteristi-
ske træarter. Anvendelse af kemiske midler i forbindelse med
den skovbrugsmæssige drift er ikke tilladt.

De på kortet som område I angivne arealer må fortsat (påny)
undergives landbrugsrnæssig drift, herunder helt eller delvis
ved udlæg som vedvarende græsningsareal.

Fredningen er ikke til hinder for foranstaltninger, der udføres
som led i almindelig drift af landbrugsarealerne, eller for op-
førelse af nødvendige kreaturhegn i forbindelse hermed.

Anvende Ise af kemiske midler på udyrkede arealer er ikke ti lladt

• Fredningen medfører ikke begrænsninger i brugernes adgang til
at oprense damme, moser og vandløb.

Under forudsætning af fredningsnævnets godkendelse i de enkelte
tilfælde er fredningen ikke til hinder for, at der på arealer
i område I afholdes større teltlejre .

~ Jagt er ikke tilladt bortset fra i forbindelse med den nødvendi-
ge v i Id t pIe je . Retnings li ni er for v ild t pIe je n f as tlægges af
overjagtkonsulenten .•'
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~ Særligt for område III gælder tillige,

at fredningen ikke er til hinder for, at der træffes foranstalt-
ninger til rekreative formål, herunder sportsplads, mindre
teltlejre el.lign., dog uden etablering af nogen form for be-
byggelse eller faste installationer, og

at havnen kan udvides med overfredningsnævnets godkende Ise.

H e r e f t e r b e s t e m m e s:

Den af fredningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige
fredningskreds den 26. februar 19r

{/f afsagte kendelse stadfæstes
med den ovenfor under afsnit I nævnte begrænsning af det frede-
de område og således, at fredningsbestemmelserne affattes som an-
ført ovenfor under afsnit II og hvjler på matr.nr. 2-12 og 16-
56 samt dele af matr.nr. l og 13-15, Livø by, Ranum sogn.

r7~~r~·ftens rigtighed bekræftes.

I V.v4-·
(} J. Fisker .

ic
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Ved skrivelse af 4. september 1973 har Danmarks Naturfredningsm

fm".'eningfremset begæring om fredning af Livø. Begæringen omfatter
.natr>:>l1,Y.'"l til og med 56 alt af Livø, Ranum sogn. Bekendtgørelse,
j vf ~ ne"turf::-ednlngslovens § 13, har fundet sted bl.a. i Statstiden-
dG for den 20~s~m~ Miljøministeriet havde på dette tidspunkt bebu-
det at ville fremsætte en særskilt fredningsbegæring, hvorefter øem
oegæ~es fredet, dog undtaget bl.a. den del af de østlige arealer,
hvorpå de tidligere af statens Åndssvageforsorg benyttede bygninger
zamt havnen ligger~ Ved skrivelse af 19. november s.å. fremsendte
Niljøministerie"L ,i overensstemmelse med det lige anførte, sin fred·-
nj.ngsbegæring med Gt kort, jvf. vedhæftede bilag 6. Af tingbogs-
8ttest fremgår, at samtlige ovennævnte matr.nre. tilhører den selv-
ejende in3tltution, Statens Åndssvageforsorg, ifølge lov nr. 228

vf 270 maj 1970 § 3, Staten, ved Socialministeriet, nu ved Miljø-
ministeriG"G" De pågældende parceller er alle ubehæftede udover at
dcl.'e= pålagt en del af dem fredskovspligt og dokument om byggelinie
rå kyststrækningen jvf. naturfredningslovens § 46.

Af Danmarks Naturfredningsforenings ovennævnte begæringsskri-
vuls8 skal citeres følgende:
il., __ F':cedningofo:rslagetomfatter hele øen på ialt ca. 330 ha. Øens
.landskabelig~ kVbliteter afspejles i de analyser, som fredningsplan-

,ta udvalget ~O~ No~djyllands amt og statens konsulent bar foretaget
8:1.' l[mdskabot,., I begge disse boniteringer er Livø i sin helhed
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klassificeret i bonitet l. Dette indebærer, at øen rummer meget be-
tydelige sammenfaldende naturvidenskabelige, landskabsæstetiske og
rekreative kvaliteter. Livøs geografiske og de geologiske kvalite-
ter er specielt iøjnefaldende, idet øens kystudformning kan tages
som et karakteristisk eksempel på havets effektivt formende incfly-
delse på kystudviklingen i hele Limfjordsområdet. Denne lille ø med
et areal på kun ca. 3 km2 har nemlig såvel de nedbrydnings- som de

~( pålejringskyster, der på typisk måde viser, hvordan en landmasse,
der er opbygget af grus, sand og ler, kan ændre udseende totalt.ØensI oprindelige form, der har været bestemt dels af morænelandskabebs
relief, dels af havets niveau, er blevet erstattet af en helt ny,
hvis kystlinieretningen er tilpasset sådan, at de yder mindst mulig
modstand mod de lokale havkræfters påvirkning. Livøs nordvestlige
del er et bakket morænelandskab, hvis højeste punkt er 43 m over
havet. Den sydøstlige del af øen er en flad slette, et marint for-
land opbygget af havlejringer, der ender i den 2 km lange, smalle
Liv Tap. Denne odde er den synlige del af det sandrev, der under-
søisk fortsætter endnu 3 km mod sydøst. Om formen af den oprindeli-
ge moræneø har man ingen sikre vidnesbyrd, idet der af dens kystli-
nie kun er bevaret det korte stykke, der danner grænsen mellem moræ-
nebakkelandet og den marine flade. Lave farvandsområder nord og vest
for øen tyder på en tidligere større udstrækning i disse retninger.
Nordvestkysten er en klintekyst, hvis retning nordøst/sydvest er
tilpasset de hyppige stormvinde fra nordvest. Øens lave sydøstlige
del er en strandvoldsslette, opbygget af de materialemængder, der på
nordvestsidens nedbrydningskyst er transporteret omkring hjørnerne
og om på læsiden, hvor det her kunnet aflejres. Den lange odde, Liv
Tap, har fået sin retliniede form, netop fordi det grus og sand,

tt hvoraf den består, er tilført fra to sider i lige store mængder. En-
delig præges Livøs kystudvikling yderligere af den landhævning siden
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stenalderen, der er karakteristisk for hele Limfjordsområdet. Derved
er klintekysten hævet ca. 8 m, således at nordkysten ikke angribes
af brændingen, men står som kløftfurede lyngklædte skrænter. Kun på
sydvesthjørnet er bølgeangrebet så voldsomt, at der her stadig er
klinter under nedbrydning. Livø er således et helt skoleeksempel på
norddanske kysttyper. Livø er idag bevokset med 75 ha skov, heraf er
6 ha eg, l~ ha blandede løvtræer og 55 ha nåletræer. Specielt knyt-
ter der sig betydelige interesser til egeskoven, som i flere hense-
ender er usædvanlig. Desuden rummer hedearealerne på øens nordlige
del samt det marine forland på syd- og østsiden særlige botaniske
kvaliteter. Det er Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse, at
Livø i sin helhed opfylder betingelserne for en fredning i henhold
til naturfredningslovens § 1, hvorfor foreningen skal nedlægge føl-
gende fredningspåstand:

Bebyggelse skal ikke være tilladt, dog skal der være mulighed for en
mindre arrondering nf den eksisterende bebyggelse efter godkendelse
af de påtaleberettigede, når udbygningen fastlægges i en partiel
byplanvedtægt.
Opsætning af boder, skure, master eller andre skæmmende indretninger
må ikke finde sted.
Arealerne må ikke benyttes til camping.
Fredningen er ikke til hinder for, at der udenfor skov- og hedeområ-
dorne afholdes teltlejre efter godkendelse af de påtaleberettigede~
Etablering af lossepladser, bilophugningspladser eller arealernes
anvendelse til motorbaner, flyvepladser, sportsanlæg el. lign. skal
ikke være tilladt.
Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning.
Udyrkede arealer må ikke opdyrkes.
Uden for de nu til haver udlagte arealer, og arealer der er skovbe-
voksede må tilplantning med løv- eller nåletræer ikke finde sted.
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På de arealer, der nu er bevoksede, må genplantning kun finde sted
med løvtræer.
Arealerne må ikke yderligere hegnes.
Yderligere afvanding af engene skal ikke være tilladt.
Anvendelse af kemiske midler på udyrkede arealer og i skoven er ikke
tilladt.
Jagt er ikke tilladt bortset fra i forbindelse med den nødvendige
vildtpleje.
De påtaleberettigede kan foranledige en ønsket naturtilstand opret-
holdt, herunder at engene foranlediges afgræsset eller på enden vis
plejes, samt at der udarbejdes en særlig driftsplan for skov- og
hedearealerne, der specielt tilgodeser de videnskabelige og land-
skabsæstetiske kveliteters bevaring og udbygning.
Almenheden
Aleæ~aeaeR har ret til gående og cyklende færdsel ad eksisterende
veje og stier samt adgang til fods på alle arealer, herunder også
landbrugsarealer udlagt til vedvarende græsning.
Motorkørsel af enhver art, herunder knallertkørsel, er ikke tilledt,
bortset fra nødvendig arbejdskørsel, herunder varekørsel med lastbil,
traktor o.lign. samt fælleskørsel med ældre og handicappede,.
Påtaleret tillægges Fredningsnævnet for Nordj11lands amts sydlige
Fredningskreds, Fredningsplanudvalget for Nordjylland, Naturfred-
ningsrådet og Danmarks Naturfredningsforening ".

Af Miljøministeriets skrivelse af 19. november 1973 skol anføres
b.€l,.:"__- Med hensyn til øens fremtidige ejendomsforhold og anven-
delse kan i denne forbindelse oplyses, at der om dette spørgsmål for-
handles mellem Miljøministeriet, Socialministeriet, Nordjyllands
amtskommune og Løgstør kommune. Under de foreløbige forhandlinger
er opnået enighed om hovedlinierne i en ordning, hvorefter øen af
Socialministeriet, som ikke længere her kunnet finde anvendelse for
den, overdrages til Miljøministeriet, der for en periode på 50 år
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vederlagsfrit overlader brugsretten til kommunerne med henblik på en
rekreativ udnyttelse. Kommunerne påtager sig til gengæld at afholde
eller indestå for samtlige udgifter i forbindelse med øens drift og
vedligeholdelse. De nærmere vilkår herfor vil blive fastsat i en
brugs- og lejekontrakt melle~ staten v/Miljøministeriet og kommunerne.
Udgangspunktet for denne ordning, hvorom bindende aftale forudsættes
indgået, når der foreligger endelig tilslutning hertil fra de kommu-
nale råd og de statslige bevillingsmyndigheder, vil være, at øen fre-
des i overensstemmelse med nedenstående påstand til fredningsdekla-
ration, der tager sigte på at beskytte øens betydelige landskabelige
værdier samtidig med, et der sikres almenheden mulighed for at benyt-
te den. Af det samlede areal på ca. 320 ho påstås således ca. 260 ha
fredet med offentlig adgang, medens den resterende del i tilknytning
til det bestående bygningskompleks og h~vnen under hensyntagen til
de fredningsmæssige værdier, øen rummer, forbeholdes en mere inten-
siv udnyttelse til turistmæssige, rekreative formål eller institu-
tionsformål. En sådan udnyttelse forudsættes indpasset i en nærmere
planlægning og fastlagt i en partiel byplanvedtægt. På denne baggrund
skal Miljøministeriet med Socialministeriets tilslutning samt under
anbefaling af Fredningsplanudvalget for Nordjyllands amt, Nordjyl-
lands amtsråd og Løgstør kommunalbestyrelse, henstille, at den af
Danmarks Naturfredningsforening den 4. september 1973 for Frednings-
nævnet nedlagte påstand om fredning ef Livø ikke tages til følge,
~efi at der i stedet gennemføres følgende fredningsbestemmelser for
samtlige af de på vedhæftede kortbilag angivne arealer:
~ l. Arealerne fredes således, at deres tilstand ikke må ændres,jfr.
dog de nedenfor anførte bestemmelser.
Der må således ikke:
l) foretages ændringer i terrænformerne, herunder ved afgravning el-
ler påfyldning,opfyldning af damme og moser,rørlægning eller regule-
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I

ring af vandløb.
2) foretages indgreb med hensyn til bevoksningsforholdene.
3) placeres

o) bygninger af nogen art, herunder skure og boder,
b) beboelses- og campingvogne o.lign. somt telte,
c) anlæg af nogen art, herunder el-føringer, veje, oplagspladser,

lossepladser eller anden affaldshenlæggelse, golfbaner og
andre sportsanlæg,

d) hegn ef nogen art.
4) foretages afgravning eller gennembrydning of diger~

•

§ 2. Almenheden hor ret til gående og cyklende færdsel ad eksiste-
rende veje og stier samt adgang til fods på alle arealer, herunder
også landbrugsarealer udlagt til vedvarende græsning. Almenhedens
færdselsrettigheder skal iøvrigt fastlægges ved et regulativ udfær-
diget af brugeren og de påtaleberettigede. Motorkørsel af enhver
art, herunder knallertkørsel, er ikke tilladt, bortset fra nødven-
dig arbejdskørsel, herunder varekørsel med lastbil, traktor o.lign.
samt fælleskørsel med ældre og handicappede. Fredningen er ikke til
hinder for, at der efter de påteleberettigedes godkendelse på bru-
gerens bekostning træffes de for almenhedens færdsel og ophold nød-
vendige foranstaltninger, herunder etablering og afmærlrning af
gangstier, etablering af hegnsgennemgange, skiltning, opsætning af

affaldsstativer m.m.
§ 3. Fredningen er ikke til hinder for, at Miljøministeriet foran-
lediger, at en ønsket naturtilstand opretholdes ved hensigtsmæssig
landskebspleje. Arealernes drift fastlægges ved arbejds- og drifts-
planer, der udarbejdes af Miljøministeriet i samråd med brugeren.
Planerne tages op til revision hvert 5. år. De nuværende skovområ-
der skel opretholdes med egnskarekteristiske træarter. Anvendelse
af kemiske midler i forbindelse med den skovbrugsmæssigc drift er



•

,

- 8 -

ikke tilladt. De på vedhæftede kortbilag som område I angivne area-
ler kan fortsat undergives landbrugsmæssig drift, herunder helt el-
ler delvis ved udlæg som vedvarende græsningsareal. Fredningen er
ikke til hinder for foranstaltninger, der udføres som led i almin-
delig drift af landbrugsarealerne samt opførelse af nødvendige kre-
aturhegn i forbindelse hermed. Anvendelse af kemiske midler på udyr-
kede arealeD er ikke tilladt. Fredningen medfører ikke begrænsnin-
ger i brugerens adgang til at oprense damme, moser og vandløb.Fred-
ningen er ikke til hinder for, at der på de under område I angivne
arealer afholdes teltlejre. Fredningen er ikke til hinder for, at
der efter de påtQleo&tettigedes godkendelse på de under område I
angivne arealer anlægges en mind~e sportsplads (fodboldbane, hånd-
boldbane eller lignende).
§ 4. Jagt er ikke tilladt bortset fra i forbindelse med den nødven-
dige vildtpleje. Retningslinier for vildtplejen fastlægges af over-
jagtkonsulenten.
~. Påtaleberettigede er, foruden Fredningsnævnet, Miljøministeriet
eller eventuelt et med henblik på områdets varetagelse af nævnte
ministerium nedsDt særligt organ ---".

Den 26. november 1973 afholdtes det første møde i sagen, nem-
lig på selve Livø, hvori deltog bl.a. de i naturfredningslovens § 14
nævnte,. Øen blev besigtiget, og sagen forhandlet. De afgivne indlæg
gDV udtryk for ønsket om fredning, men der kunne ikke opnås enig-
hed om hvilket af de to fredningsbegæringer, der burde foretrækkes.
Fra ministeriel og kommunal side blev understreget, at man, hvis
Ministeriets fredningsbegæring blev taget til følge, ønskede det
"fri Dreal" undergivet en partiel byplanvedtægt, ved hvis udformning
Ministeriet ville være garant for, at fredningsmæssige interesser
blev tilgodeset på behørig måde. Man kunne på daværende tidspunkt
ikke udtale sig nærmere. Nævnets medlemmer blev efter en votering
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enige om at afæske Miljøministeriet og de to kommunalråd nærmere
oplysning om indholdetOg maksimum af den aktivitet, man ønskede at
udfolde på øen, da nævnet ikke kunne bortse fra, at frednings@æs·~
sige og kommunale økonomiske interesser ved tilvejebringelse ef dCD
pågældende byplanvedtægt, meget vel kunne komme i modstrid, så-o
ledes at det ville blive en vanskaig eller uløselig opgave for
Ministeriet at skulle varetage begge disse inter~ser, hvoraf dG
fredningsmæssige formentlig alene henhører under nævnet~ Mødet
sluttede med, at man heJ stillede til nævnet snarest at træffe af···l' gørels e, idet Ministeriet og de to kommunaleråd ville søge et give
de ønskede oplysninger inden l måned.

Bortset fra de ovenfor omtalte bygninger, der alle ligger sall-'
let på østsiden af øen i nærhed af havnen, og de dyrkede arealer,
er øen uberørt, hvorfor det for nævnet er af ikke ringe betyd~ing
at få et nogenlunde sikkert overblik over, hvad øen kan bære eller
tåle af menneskelig aktivitet. Nævnets medlemmer er enige om, at
en aktivitet, der konlfoxenes hermed, bør tillades, men at en
vis sikkerhedsmargin ikke bør overskrides. Ved skønnet over en

~ sådan margin vil der være at tage hensyn til, at ien, hvis eller
når den udstyres med de for det moderne menneske nødvendige bekvem-

tt meligheder, sandsynligvis vil blive målet for en del endags-turistexo

Forbindelsen mellem øen og Rønbjerg havn opretholdes i øjeblikket
af en almindelig stor motorbåd. I tilfælde af udvidelse af såvel
bavnen på øen og båden, vil adgangen for sådanne turister blive l
bøj grad lettet. Ved Rønbjerg bavn er der således ved at blive dan-
net en bel lille by. Til disse turister må også henregnes dem, der
vil søge øen i egen båd. Hvor stort et kontingent af mennesker~ der
som sådanne endagsturister vil besøge øen, kan ifølge sagens natvx
kun blive et løseligt skøn. Det samme må derfor også gælde spørgs-
målet om,i bvilket omfang sådanne turister vil få indflydelse på
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øens okonomi. Muligheden for at operere med mere eksakte beløb
forøges, når man vender sig til det i Miljøministeriets skrivelse
i indledningen omtalte projekt om en 50 årig brugskontrakt. Der
må, inden for visse vide rammer kunne opstilles en oversigt over
de skønnede rimelige udgifter til fornøden aktivitet (til havnens
udvidelse, istandsættelse af landbrugs- og andre bestående bygnin-
ger m.v.). Når en sådan oversigt foreligger, og når henses til, at
brugeren som offentlig,'.myndighed må antages alene at ville til-
stræbe, at driften hviler i sig selv, vil det være cul.igt at
danne sig et billede af, hvor mange sommerhuse, der f. eks. skal
bygges, således at-nævnet på et mere konkret grundlag kan foretage
en afvejning af de heromhandlede økonomiske og fredningsmæssige
interesser.

Med henblik på belysning af disse - udover hvad der allerede
forelå oplyst på det ovennævnte møde den 26. november 1973 - har
nævnet ved skrivelse af 6. december s.å. til Vildtbiologisk Sta-
tion, Kalø, og ved skrivelse af 17.s.m. til Dansk Ornithologisk
Forening, Fælledvej 9, København, anmodet om en udtalelse.

Nordjyllands Amtsråd har ved skrivelse af 17.s.m. tilskrevet
nævnet således: "--- Som nævnt på mødet er dette meget vanskeligt,
da kommunalbestyrelsen og amtsrådet aldrig har drøftet dette spørgs-
mål, men henskudt planlægningen, til man kendte udfaldet af fred-
ningssagen. Det følgende må derfor tages med forbehold af Løgstør
kommunalbestyrelses og amtsrådets senere godkenffielse.Med dette
forbehold kan det oplyses, at det af Løgstør kommune og amtsrådet
nedsatte fællesudvalg har drøftet følgende anvendelsesmuligheder:

l. Anvendelse af de eksisterende bygninger til kursusformål og/el-
ler ferieformål. Dette punkt har været det helt afgørende og selve
anledningen til, at Livø-sagen er taget op af de lokale myndig-
heder.
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'~" Etablering af et beg:rr:ænsetantal fritidshuse til udlejning,. Øn-

s~erne h8ro~ har specielt været anført under hensyn til, at over-
n3tningsIllulighederne i de eksisterende bygninger måske ikke vil
v~rc tilstrækkelige til anvendelse af øen til de under l angivne
fo:cmålc Det indgår også i overvej elserne, et fritidshusene vil kun-o
'1e Give en større kreds mulighed for mere end l-dags ophold, samt
ot d(~t vil forbedre mulighederne for, at bådfarten ikke bliver en
f0~ alvorlig økonomisk belastning. På mødet den 26. november blev
d'J::'::efterlyst oplysninger om antallet af feriehuse. Da ingen an-
Jvorlig myndighed har taget stilling hertil og ikke har det for-
~2dne grundlag for at gøre det før en planlægning er foretaget, er
6.et uhyre vanskeligt at udtale sig herom. Man vil dog skønne, at et
:rimeligt maksimum vil være et sted mellem 100 og 200 huse.
3,~,EtGblering af en campingplads. Da der som bekendt hverken kan
olIer må eragtes biler over til øen, er teltplads måske en rigtige-
J': o betognelse. Campingvogne vil af gode grunde ikke forekomme, men
muligheden af hytter til overnatning kan ikke udelukkes.
40 Udvidelse af havnen med henblik på såvel passagertrafik som an-
løb for lystsejlere, og etablering af de nødvendige hygiejniske
:.e.'Bciliteter.
)4 Opførelse eller indretning af et cafeteria eller lignende spise-
sted med køkkenforhold, der kan tilgodese alle de her nævnte formål~

l"Ianfinder anledning til påny at understrege, at hensigten med udar··
b8jdelsen af en byplanvedtægt for området er at skåne miljøet mest
!ilu::Ligt,og at man uden at foregribe denne planlægning vel tør ud-
tDlc, Gt ingen ny bygning eller installation vil blive højere end
de eksisterende bygninger, at der vil blive lagt afgørende vægt på
L"dforIJning~ materialer og fapver ved tilbygning eller nybygninger ~
80m~ at placering af nye bygninger eller installationer i det om-
~Dng 08 overhovedet måtte bliv3 nødvendige, vil blive indpasset
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bedst muligt i landskabet."
Miljøministeriet har i sin skrivelse af 19.s.m. fremsendt en

kopi af den pågældende brugskontrakt, hvoraf bl.a. fremgår, at
kontraktsperioden skal løbe fra den l. februar 1974. I dens § 3
omtales, at i det fredningsmæssigt frie areal på 60 ha forbehol-
des "en mere intensiv udnyttelse til turistmæssige, rekreative
formål eller institutformål. Ejeren og brugeren forpligter sig
til at fastlægge rammerne for en sådan udnyttelse i en partiel
byplanvedtægt".

Naturfredningsrådet har den 21. december 1973 tilskrevet næv-
net således: " l. De betydelige natur- og landskabsværdier, der
knytter sig til Livø, og som der er gjort udførligt rede for i Mil-
jøministeriets og Danmarks Natuxfredningsforenings skrivelser, bør
sikres gennem fredning.
2,. Rådet finder, at øens topografi, jordbund og vegetation er af en
sådan karakter, at en beskyttelse af naturværdierne er forenelig
med øget rekreativ udnyttelse. Rådet skal derfor anbefale, at Mil-
jøministeriets fredningspåstand nyder fremme. Gennem en aftale med
Nordjyllands Amtskommune og Løgstør kommune finder rådet, at de
ffedningsplanlæggende myndigheder (miljøministeriet og frednings-
planudvalget) kan få en sådan kontrol med en fremtidig anvendelse
(evt. bebyggelse) af det ikke-fredede areal, at fredningsinteres-
serne i øen som helhed i rimeligt omfang tilgodeses.
3. Til Miljøministeriets påstand skal rådet iøvrigt bemæ~kes føl-
gende: Livø Tap er tilholdssted for sæler og xasteplads for ande-
fugle i fældningstiden og bør efter indstilling fra rådet kunne
afspærres for færdsel, hvilket foreslås indføjet i miljøministe-
riets påstand § 2, stk. l.
Med henvisning til Livøs videnskabelige interesser og særlige sta-
tus iøvrigt finder man, at naturfredningsrådet bør indsættes som
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påtaleberettiget med hensyn til fredningsdeklaration og de drifts-

foranstaltninger, som måtte komme til udførelse, for at øens na-
turværdier kan beskyttes og udvikles på bedst mulig måde,_II

Vildt-biologisk Station, Kalø, har under 7. januar 1974
besvaret nævnets forespørgsel af 6. december f .å. derhen: "__- Sor;.
svar på Deres forespørgsel om, hvor mange mennesker vildtbestan-
den på Livø vil kunne "tåle", skal man meddele, at spørgsmålet
næppe lader sig besvare med en eksakt tolangivelse, idet den måde
en evt. benyttelse ef arealerne vil finde sted på, vil være af
mere afgørende betydning end antallet af personer. De vildtarter,
der er af særlig interesse, er for selve øens vedkommende rådyr
og dådyr. For dådyrs vedkommende har man erfaring for, at 8rten
uden vanskelighed vænner sig til et endog overordentlig stort
publikumsbesøg, uden at dette tilsyneladende medfører væsentlige
gener. Rådyr synes derimod vel sensible over for menneskelig på-
virkning. Navnlig synes en stadig og udbredt uro at gøre dyrene
nervøse. Dette indebærer, at en vis mængde aktivitet kon~entreret
f.eks. omkring havnen næppe vil skade, mens færdsel selv i mindre
målestok overalt på øen kan få fatal betydning. Endelig skal op-
mærksomheden henledes på, at ud over de to nævnte arter londpatte-..
dyr findes der lli farvandet ved og navnlig vest og syd for Livø en
meget interessant og ret enestående bestand af sæler. Livø Tap
spiller her en vis rolle for populationen, og færdsel i dette om--
råde vil utvivlsomt virke stærkt forstyrrende, ligesom evt. arran·-
gementer, der vil medføre øget sejlads, specielt med motorbåde
i farvandet omkring øen, derfor sikkert bør undgås. "

Som det vil fremgå af foranstående, har Miljøministeriet og
de kommunale råd anmodet nævnet om snarest at træffe sin afgørel-·
se. Såfremt den i kontrakten nævnte skæringsdato den l. februar
1974 skal kunne overholdes Of når henses til, at Ministoriets
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fredningsbegæring er dateret den 19. november 1973, har der kun
været levnet nævnet relativ kort tid til behandlingen ef sDgen.
Nævnet vil, uanset dette, gerne medvirke til at fremme sagens be-
handling, herunder at imødekomme ejeren i rimeligt omfang,_ Nævnet
må holde for, at det foreliggende grundlag ikke anses som fuldt ud
tilfredsstillende, hvorfor nævnet finder, at det ved sin afgørelse
må være berettiget til at tage et vist hensyn til dette sidste.

Efter alt foreliggende findes det naturligt at fastslå, at
Livø - hele øen - er ffedningsværdig og den vil herefter, med de
nedenfor under A anførte begrænsninger, være at frede i overens-
stemmelse med § l i naturfredningsloven, lovbekendtgørelse nr. 445
ef l. oktober 1972, idet der ved pålæggeIsen af de ligeledes neden-
omtalte frednlngsservitutter er søgt at tage behørigt hensyn til
dels befolkningens mulighed for at nyde godt af øens smukke, særpræ-
gede og i væsentlig grad uberørte natur, dels at denne ikke udsæt-
tes for en sådan belastning, at formålet med fredningen helt eller
delvist går tabt. De pågældende fredningsservitutter er følgende,
idet nævnet har taget sit udgangspunkt i Miljøministeriets fred-
ningsbegæring:

Arealerne fredes således, at deres tilstand ikke må ændresT
Der må således ikke:

l) foretages ændringer i terrænformerne, herunder ved afgrav-
ning eller påfyldning, opfyldning af domme og moser, rør-
lægning eller regulering af vandløb. Udyrkede arealer må
ikke opdyrkes eller beplantes.

2) foretages indgreb med hensyn til bevoksningsforholdene.
3) placeres

a) bygninger af nogen art, herunder skure og boder,
b) beboelses- og campingvogne o. lign. samt telte,
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c) anlæg af nogen art, herunder el-føringer, veje, op-

lagspladser, lossepladser eller anden affaldshen-
læggelse, golfbaner og andre sportsanlæg,

d) hegn af nogen art.
4) foretages afgravning eller gennembrydning af diger.

Almenheden har ret til gående og cyklende færdsel ad eksiste-
rende veje og stier og adgang til fods på de arealer (herunder
landbrugsarealer), der er udlagt i vedvarende græsning. Kortvarige
ophold, herunder ved badning, er naturligvis også tilladt forud-
sat at man rydder op efter sig. Disse nævnte rettigheder (og plig-
ter) optages i et af brugerne og de nedennævnte påtaleberettigede
vedtaget regulativ, der også vil have at tage bestemmelse om op-
sætning af vejvisende skilte, affaldskurve, angivelse af steder,
hvor badning eventuelt måtte være forbudt o.s.v. I tilfælde af
uenighed om indholdet af et sådant regulativ eller tillæg til
samme, vil Fredningsnævnets forslag være udslaggivende. Efter

og Vildtbiologisk Stationhenstilling af Naturfredningsrådet/tilæægges der ingen adgangsret,
hverken fra land- eller søsiden,til Liv Tap, blandt andet af hen-
syn til dyrelivet her, i særdeleshed sælerne. ~or at hindre adgan-
gen fra landsiden skal Fredningsplanudvalget for offentlighedens
regning være berettiget til, på nordlige del af Liv Tap, på et
sted, hvor afstanden fra kyst til kyst mindst er ca. 50 meter, at
opsætte et diskret, men effektivt hegn. Såfremt en fremtidig lov-
givning måtte give nævnet kompetence til at træffe supplerende
fredningsbestemmelser for søterritoriet ud for denne halvø, for-
beholder nævnet sig ved en tillægskendelse,(forbud mod speedbåde
m.v.) at træffe fornødne bestemmelser i så henseende. Den mulig-
hed kan ikke udelukkes, at f.eks. Naturfredningsrådets og/eller
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overjagtkonsulenten måtte anse det påkrævet, at et nærmere angivet
areal lukkes for offentligheden i et kortere eller længere tidsrum,
i hvilke tilfælde, der måske kræver en relativ hurtig reaktrion~næv~
net derfor skel være berettiget til, ligeledes ved en tillægsken-
delse, at tage stilling til en begæring herom.

Fredningen er ikke til hinder fOT, at Miljøministeriet foran-
lediger, at en ønsket naturtilstand opretholdes ved hensigtsmæssig
landskabspleje •

Arealernes drift fastlægges ved arbejd s- og driftsplaner, der
udarbejdes af Miljøministeriet i samråd med brugeren. Planerne ta-
ges op til revision hvert 5. år.

De nuværende skovområder skal opretholdes med egnskarakteri-
etiske træarter. Anvendelse af kemiske midler i forbindelse med den
skovbrugsmæssige drift er ikke tilladt. Nævnet ser gerne, at gen-
plantning sker med løvtræ.

De på vedhæftede kort, bilag 42, som område I angivne arealer
må fortsat (påny) undergives landbrugsmæssig drift, herunder helt
eller delvis ved udlæg som vedvarende græsningsareal, men må ikke
tilplantes med træer, herunder juletræer, udover fornødne læhegn.

Fredningen er iøvrigt ikke til hinder for foranstaltninger,
der udføres som led i almindelig drift af landbrugsarealerne samt
opførelse af nødvendige kreaturhegn i forbindelse hermed. Hvor op-
sætning af vildthegn må anses for påkrævet, kan Fredningsnævnet til-
lade dette.

Anvendelse af kemiske midler på udyrkede arealer er ikke til-
ladt.

Fredningen medfører ikke begrænsninger i brugerens adgang til
at oprense damme, moser og vandløb.
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Undel" forudsætning af nævnets godkendelse i de enkelte tilfæl-
er fredningen ikke til hinder for, at der på de under område I

or-givne arealer afholdes teltlejre.

~ 4.

Jagt er ikke tilladt bortset fra i forbindelse med den nød ven-
d~gc vildtpleje. Retningslinier for vildtplejen fastlægges af over-
~8gt;~':"on2ulenteno

•
Påt31eberettigede er, hver for sig, Miljøministeriet eller

(HTentuelt et med henblik på områdets varetagelse af nævnte ministe-
rilli11nedsat særligt organ, Danmarks Naturfredningsforening, Natur-
~recnincsrådet og Fredningsnævnet for Nordjyllands Amts sydlige
:;:':cdningsk7.'eds o

I

Med hensyn til det på det vedhæftede bilag 42 markerede område
III skal bemærkes, at det karakteriseres ved, at det ikke er omfat-
tet naturfredningslovens legale beskyttelseszoner, bortset fra for
en mindre dels vedkommende samme lovs 8 47, stk. l, nr. l, og kyst-
beskyttelseszonen jvf. lovens ~ 46, og ved at der kun i dette om-
råde findes en - iøvrigt ret begrænset bebyggelse.

Vedrørende dette område (III) skal gælde følgende særbestemmel-
tt ser~ der i et vist omfang skulle imødekomme ønsket fra brugerne om

at realisere en vis aktivitet på øen:

A

Til- og ombygning af de eksisterende, tidligere af Åndssvagefor-
sorgen Lenyttede bygninger, herunder de hertilhørende landbrugs-
bygninger m.v. er tilladt, ligesom der også må opføres nye bygnin-

DItger, der/i stil, højde og udseende iøvrigt svarer til de nu bestå-
ende, hvilke nybygninger skal placeres således, at de anbringes
øst foT.'og i tilslutning til de nuværende. Det bør tilstræbes, at
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der skabes en lille harmonisk udseende by, med en boligmæssig cape-
citet kun ca. dobbelt så stor som den nuværende bys •.Den mulighed er
til stede, at der kan opstå et naturligt begrundet ønske om hellere
at opføre i hvert fald nogle af sådanne nybygninger umiddelbart vest
for de bestående, det vil sige lidt uden for område III. Nævnets
godkendelse skal i så henseende indhentes, men nævnet skal på for~
hånd ikke stille sig afvisende hertil. Nævnet kan endvidere tiltræ-
de, at der opføres indtil 50 sommerhuse, under forudsætning af, at
nærmere bestemmelse herom optages i nedennævnte partielle byplanved-
tægt. Tilvejebringes og godkendes en sådan vedtægt ikke, skal næv-
nets godkendelse indhentes, selvom nævnet også på dette punkt på
forhånd vil stille sig imødekommende. Disse huse, der formentlig
af ejeren kun tillades opført på lejet grund, må enten ligge som
IIklyngehuse" umiddelbart øst for og i tilknytning til "byen" eller
som en række på begge sider af vejen, der forbinder havnen med
libyenII. Grundene skal vær e matrikulært udstykkede, inden bebyggelse
finder sted, og intet hus må bygges vejrnidten nærmere end 15 meter
og ikke fjernere end 50 meter.

Nævnet har forstået, at der er planer om udvidelse af havnen,
bl.a. med henblik på indsættelse af en noget større båd end den nu-
værende til at betjene overfarten mellem Rønbjerg og Livø. Med hen-
syn hertil skal nævnet indskrænke sig til at henvise til naturfred-
ningslovens § 46, i særdeleshed dens stk. 4, nr. 2, eventuelt stk.
7 og ~ 42, således at spørgsmålet om udvidelse af havnen formentlig
alene henhører under Ministeriet for Kulturelle Anliggender, nu
Miljøministeriet og Ministeriet for offentlige Arbejder.

En partiel byplanvedtægt, der også åbner mulighed for anlæg af
en sportsplads,evt. teltplads m.v. og placering af cafeteria inden
for område III, skal antagelig udarbejdes, men nævnets godkendelse
skal indhentes, før en sådan vedtægt stadfæstes.
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Hvor nogen af de foran under § l - § 5 og A nævnte bestemmel-
ser måtte,blive genstand for fortolkning, skal der stadig vælges
en sådan, hvorwed der gøres mindst skade på naturen og befolknin-
gens ret til at nyde denne.

Intet erstatningskrav er rejst.
Nærværende kendelse vil være at tinglyse på matr.nr. l til 56

(inclusive) Livø, Ranum sogn, som de forelå pr. 20. september 1973,
med primær prioritet og med de foran under § 5 nævnte som påtalebe-
rettigede, hver for sig.

Kendelsen er genstand for anke tilOverfredningsnævnet, Ny-
ropsgade 22, 1602 København V. Ankefristen er 4 uger, jvf. natur-
fredningslovens § 24, stk. 2 og 3.

P. Christensen C.P.Schierbeck Bendt Risdal

•
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REG. NR. S72'

IPh-.) '17'6

UDSKRIFT

af
OVE RFRED N INGSNÆVtlETS KE NDE LSES PR OT OKOL•

Ar 1978, den 16. maj, afsagde overfredningsnævnet
følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e

i sagen nr. 2224/74 om fredning af øen Livø i Limfjorden
overfredningsnævnets kendelse af 27. september 1977:

Overfredningsnævnets kendelse skal ikke være til
hinder for, at der pa nordsiden af vejen fra Livø havn til
Livø by - ved havnepladsen som vist på et kort i mål 1:2.000 -
opføres en toiletbygning i overensstemmelse med tegning i mål
1:50, udarbejdet af arkitekt A.B. Gadegård og dateret 23. fe-
bruar 1978. Den på tegningen viste jordvold, som vil komme
til at vende ud mod havnepladsen, kan dog undlades etableret.

Det er et vilkår for den givne tilladelse,
at det redskabshus, som nu anvendes som toiletbygning nedrives

samtidig med, at den ny toiletbygning tages i brug, og
at den på tegningen viste jordvold bort frd havneplf.ldsen'be-

lægges med græstørv og beplantes med slørende rose rag usa
og ha v tor n.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
I .~.

I I

/ J. Fisker.

ic
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FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMTS SYDLIGE

FREDNINGSKREDS

REG. NR. 5""?~ ~
Aalborg, den lo . november 1982.

KONG HANSGADE 18 . 9000 AALBORG

TLF. (08) 127011

Journal nr. 212/82 .

Statsskovvæsenet
Hanherred Skovdistrikt,

Lanodal, Ej~lrupvcj ~4,

~ Brov:-;t.

Vedr. matr. nr. 16 Liv0 by, Ranum. - Opf0relse af et læskur
ved havl1l.:n på L j_ vø P:l. arC:21] , jfr. Over J.:cednings-

Liv0 oS) -lndcll for st!~::t1(]~.J(;:;kytt(::-lc.,c:sljnj_e. Dere'3 JT.nr.,
24/ c") '-I " o.r.- ,) j ••'
Unclcr ;'lenvisnino L i l j)~L'e:; :-;};rivt-::l'-,e Clf 5.okto~)(:r 198::?

00' (i.l det under besi~Jt j gclc,cn c!c::>Y1 Li .november d.å. p():~scrE-'(h··

'J()d]:'~)r1Ci(-"rFroc1ning::3YFPVI:f-;!., <'li ,ler pc:1. hclvr1,~n i. LiV~J o~'L(;;Y'e::;
(o" ed. 'jo te ~;tU!'t lC:J-2- 00 r,',-I(:;l,dlJ'_~';kl)r' I over(:nsst(-'lr~q1(~).L~,c mccl

<.L:: ,l J'r'(-?Trtc:;etldtebe-ljUSTc'nh,'-l:S'-'JYl ,)eJ t(,~-'li;':(, r:ef Lj.::'C'IJ(-,-:mJH-:.c
l,)n,! Ytl<::,d b("~krlvel.:.;e J'r1",1 ,"P:'1 cl':~zlr,j:lq, IL -,kilre::! cy}<I,()~; ['rcoJll,

'I I~) e:] (( ~ J '-) \~:!'

{1(l;T,/ J.'"1(-; t (....ej l"' k" L \l.

-

, Oven~ll:'vni (? 90dl(C'l:1d~'l 'c. C , c1er er en chspens3 t ion l henho] eJ
j LJ (l,:,[.urfY'(-_'dnin\J~~lov(:n'-; (~ 34 f-l'd OV"Y'L'('e::,dnjY1gsnævYlc~:(;kC:YJ(lclsC'

'-lf ;·'/.';eptembcr 1977 og rr'd Yl,-lturfrf'<lniYluc:;lovc:'ns § I~G, kan
(-,fl.ec somme lovs § 58 i.ndbriWJc"_, For ()vc'l"'frec1ningc-~n;ovl'wt,

l\mdJiegude '1,1:::256 KVllJcnllrLVll K., af de:::], der har hC:~J.rreL

F'r coCl n in~Jsnævnet-s ClJ.00r0.l (~e, FY'('ClYl i nSj'.;s !:)'t,plsen, Nord jyllclnlls
,dIil' ,=" r":'ld, LC,) ~j s t ør komml.tYV\ll)0. c~ 1_YTC l sc o er T), HUn,) r le s NeJtHY'J.rcdni ng:~-

faren i Ylt7.

Kldgcfristen er Lj uOfr fY',~ clC?n (~,J'7, afgørel:3en er rl(~d-
del t. den p:'l9ælciendc JdClgC))(\l'CotL i cccle.

En tilladelse md ikke uunyL l.es f~:H' klaoefris Lens udløL.
Er klage indgivet, må. tilladelsen i.kke I'dnyttes, medmindre den
oprethoJdes af OverfredniYJgsnævnet-. Nærværende tilladelse bort-

I .

falder, ,såf':renit'"dEm ild(e er UdnYL:te;t /i~iJCYl 5 år fra dato.
/,. . . , t!'

(" • ~ J ~, "..,t' "',..' ../ tt:".,,/~~.,..~~ ~/, (-; J~ .; ~··l.:l ":tf':1< I .., /, ".' ~.." . ; ,Ai •
E.Bruun cle Neeroaard',.f'

Til orientering, idet der vedlægges kopi af bilag 2.
~rednlngssEyrelsen, Amaliegade 13, 1256 København K., 5 eksempl.

Amtsfredningskontoret, Niels Bohrsvej 30, 9?-20 Aalborg ø.
Nordjyllands Amt s k oJTunun e ," "

Jr.nr. 8-70-52-l/l~-20-8~. 2
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Dato:

OVERFREDN ING SNÆVN ET
1256 København K

Telefon ti:WD'•••
01-133638

Hanherred skovdistrikt
Langdal
Ejstrupvej 24
9460 Brovst
O 2> :;. 3 S-~~ I

J. n~: 2224/74-1/82

•
I Ved en afgørelse af 18. november 1982 har fredningsnævnet for

Nordjyllands amts nordlige fredningskreds tilladt, at besøgende på Livø må
medtage hunde, hvis de føres i snor. Tilladelsen, som er givet foreløbig
til den l. april 1984, er af Nordjyllands amtsråd og Danmarks Naturfred-
ningsforening blevet påklaget tiloverfredningsnævnet.

Overfredningsnævnets kendelse af 27. september 1977 om fred-
ning af Livø omtaler ikke spørgsmålet om hunde, men bestemmer, at den gåen-
de og cyklende færdsel i enkeltheder skal fastlægges i et regulativ. Af
hensyn til sælbestanden på Livø er færdsel pH det yderste af Livø Tap for-
budt. Det af fredningsnævnet tiltrådte regulativ indeholder af hensyn til
dyrelivet et forbud mod, at hunde medbringes på øen.

I Dyreli vet på Llvø er ved kendelsen tillige beskyttet ved et
forbud mod anden jagt, end hvad den nødvendige jagtpleje tilsiger. Ret-
ningslinier herom fastlægges af over jagtkonsulenten.

Fredningsnævnets afgørelse er fremkaldt ved, at skovdist~iktet,
der pr. l. januar 1980 har overtaget driften på Livø, har udarbejdet en fol-
der om Livø, hvori der - i strid med det udarbejdede regulativ - er indfø-
jet en bestemmelse om, at hunde må medbringes, hvis de føres i snor. Skov-
distriktet har herved overført den gængse bestemmelse vedrørende stats-
skovarealer til at gælde for Ljvø.

Overjagtkonsulenten, Nordjyllands amLsråd og Danmarks Nntur-
fredningsforening har over for fredningsnævnet udtalt sjg imod, at hunde
medtages pi) øen. Det anføres af overjaqtkonslllentcn, at b5ndtvang j.kke bli-
ver overholdt, og nt dette medfører hebj8gt pÅ vildlet O~JS8 i YIl~lletieJen.
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Statsskovvæsenet har over for fredningsnævnet blandt andet an-
ført, at det er umuligt at forhindre, at folk fører hunde med til øen - dels
fra lystbåde, og dels fordi det ikke er muligt at få bådføreren på den faste
forbindelse til at nægte at tage folk med hunde med båden. Det har ikke kun-
net undgås, at det stigende befolkningsmæssige pres har skabt en vis uro for
vildtbestanden, særlig råvildtet, men bestemmelsen om snoretvang har været
strengt håndhævet med anmeldelse til politi i tilfælde af overtrædelse. Op-
retholdelse af forbudet mod, at folk tager hunde med, vil medføre, at de på-
gældende søger et andet udflugtsmål.

I

Miljøministeriet udtalte i forbindelse med de forhandlinger,
der under fredningssagen fandt sted om Livøs tilhørsforhold og anvendelse, at
det på grund af den interesse, der knytter sig til beskyttelse af øens na-
turværdier, herunder dyrelivet, ansås for væsentligt, at øen forblev i stats-
eje, og at den offentlige adgang blev nærmere fastlagt i et regulativ. Og-
så naturfredningsrådet udtalte sig til fordel for den bedst mulige beskyttel-
se og udvikling af øens naturværdier. Vildbiologisk station, Kalø, udtalte,
at færdsel selv i mindre målestok overalt på øen kunne få fatal betydning for
rådyrene.

•

I sin ankeskrivelse har amtsrådet udtalt, at der netop på Livø
er en enestående mulighed for at oparbejde en stor vildbestand, og,at
den almindelige turist her har en god mulighed for at opleve vildtet ude i
nnturen. Men dette forudsætter, at hunde holdes væk fra øen. Om færgedrif-
ten på øen har amtsrådet oplyst, at det af den indgåede aftale mellem Livø-
udvalget og bådføreren fremgår, at denne har pligt til at håndhæve gældende
bestemmelser om hundes adgang til Livø.

Danmarks Naturfredningsforening har i anken anført, at Livø
bør beskyttes mod hård belastning af enhver art. Medbringeise af hunde,
som har medført stigende uro blnndt vildtet, bør derfor bremses omgående.

OverfredningsnævncL har yderligere indhentet erklæringer fra
Landbrugsministeriets vildt forvaltning, naturfredningsrådet og fredningssty-
relsen.

Fredningsstyrelsen og naturfredningsrådet anser den meddelte
dispensation for meget uheldig og indstiller, at dispensationen inddrages
hurtigst muligt. Landbrugsministeriets vildtforvaltning ønsker forbudet
mod hunde opretholdt af hensyn til dyrebestanden, idet rådyr synes at have
en udpræget medfødt skræk for huncle. Især pc7Jet lille areal som Livø, vil
en løssluppen hund mcgpt let medføre, at r5dyr i panik. løber i hegn eJIHr
SVl/Jrnmertil hm/s.



·',

•

3.

Over fredningsnævnet skal udtale:

De særlige forhold p~ Livø, herunder bestanden af rAdyr og sæ-
lerne p~ Liv Tap, findes at tale imod, at den gængse bestemmelse om medbrin-
gelse af hunde på statsskovarealer bringes i anvendelse på dette fredede om-
råde. Det er derfor besluttet at ophæve den af fredningsnævnet meddelte til-
ladelse, s~ledes at der senest pr. l. juli 1983 sker en tilbagevenden til den
ved færdselsregulativel fastsatte ordning, der forbyder, at hunde medtages
ved besøg p~ øen.

I sagens behandling har deltaget 8 af overfredningsnævnets
medlemmer. Afgørelsen er truffet enstemmigt.

'-P~1~ ;l _

V·/--/~ .
J. Fisker
eksp.sekr .
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Journal nl.

statsskovvæsenet
Hanherred Skovdistrikt,
Langdal, Ejstrupvej 24,

'9460 Brovst.
Vedr. almenhedens færdselsrettigheder på Livø fredet ved

Overfredningsnævnets kendelse af 27.september 1977.______~~~~~_j~~~~_gZ~ _

•
~ed nævnets kendelse af 26.februar 1974 blev Livø

fredet, og i kendelsen blev der truffet nærmere bestemmel-
ser om almenhedens ret til færdsel m.v., ligesom der åb-
nedes mulighed for udfærdigelse af regulativ herfor.

Ved skrivelse af 29.april 1974 godkendte Freunings-
nævnet en af det af Nordjyllands amt3r,}d og Løg~;tør korrmm-
ne nedsatte Livøudvalg udfærdiget orientering med regula-
tiv for almenhedens færciselsrettighedcr, :hvori bl.a. næv-
nes, at hunde af hensyn til \T-[}dtbest"ai1uenikke mel medta-

,
Ifølge Overfredn ir~<Jsnævnpr:- kendelse af 2,/.<3eptember

1977 fastsættes bl.a. følgende:
§ 2 Almenheden har ret tiJ g:cnde og cyklende færdsel ad
eksisterende veje og stier samt adgang til fods på alle
udyrkede arealer samt i skov og på landbrugsarealer udlagt
til vedvarende græsning. Af hensyn til dyrelivet, herunder
sælerne, gives der ikke offentlig adgang' til de yderste ca.
2 km af Liv Tap. De nærmere bestemmeJser herom fastsættes
af Naturfredningsrådet.

Almenhedens færcisel~;rettigheder skal iøvrigt fast-
lægges ved et regulativ udfærdiget af Fredningsnævnet ef-
ter forhandling med Miljøministeriet og Livøudvalget.
§ 4 Jagt er ikke tilladt bortset fra i forbindelse med
den nødvendige vildtpleje. Retningslinier for vildtplejen
fastlægges af over jagtkonsulenten.

Fredningsnævnet har ikke udfærdiget eller godkendt
noget nyt regulativ.

SkovstyreIsen , der pr. l.j,lllUar1980 har overtaget
driften på Livø, har udarbejdet en folder om Livø, hvori
der - i strid med Livøudvalgets førnævnte orientering og

2
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•

uden Fredningsnævnets godkendelse - pr indføjet en bestem-
melse om, at hunde må medbringes, men skal af hensyn til
dyrelivet på øen føres i snor.

Ved skrivelse af 3.juni 1982 har Skovdistriktet an-
modet om nævnets godkendelse af den nævnte brochure.

Nordjyllands dmtsråd, udvalget for teknik og miljø,
har i skrivelse af 26.august 1982 bl.a. udtalt, at det er
udvalgets opfattelse, at man netop på Livø har en eneståen-
de,mulighed for at oparbejde en så stor vildtbestand, at
den almindelige turist ved sin færden på øen har en god mu-
lighed for at opleve vildt ude i naturen. Dette forudsætter
imidler,tid, at hunde holdes væk fra. øen.

Udvalget skal derfor over for Fredningsnævnet udtale,
at det i regulativet fastsatte forbud mod at medtage hunde
på Livø opretholdes.

Overjagtkonsulenten har i skrivelse af 21.september
1982 bl.a. udtalt, at de: på den forholdsvis lille 0 vil
være urimeligt at færdes med hunde, Erfaringen viser, at
båndtvang langtfra overholdes af aJle, og så har vi hets-
jagt på vildtet også j dets yngletid.

Danmarks Naturfrednlngsforening har i skrivelse af 2.
november 1982 tilsluttet sig foreningens lokalkomit~s udta-
lelse, hvorefter lokalkomiteen fuldt ud kan tilslutte sig
overjagtkonsulent Egon Sørensens kommentarer til sagen over-
for Fredningsnævnet i brev Qf 21.september 1982. Vi finder
øen så speciel og så lille af areal, at den beskyttelse,
Overfredningsnævnets ke"ldelse giver, bør opretholdes. Vi
har det bedste forhOld til hunde, men tror ikke på, at
båndtvang vil blive overholdt.

Fredningsnævnet har den 4.november 1982 foretaget be-
sigtigelse med efterfølgende forhandling. Udskrift heraf
vedlægges.

Fredningsnævnet godkender herefter anvendelsen af den
af SkovstyreIsen i 1982 udarbejded~ brochure foreløbig ind-
till.april 1984 og skal anmode om, at der i god tid inden
nævnte tidspunkt fremsendes en indberetning om de indtil da
indhentede erfari.nger om overholdelse af påbuddet om at
føre hunde i bånd og om, i hvilket omfang tilstedeværelse
af hunde på øen har indflydelse på vildtbestanden.

Nærværende afgørelse, der er truffet i medfør af be-
stemmelsen i naturfredningslovens § 34, kan inden 4 uger

,
•

3
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indbringes for Overfredningsnævnet, A~aliegade 13, 1256
København K.

Bilag.

•

Til orientering: (Brochure og fotokopi af udskriften af
nævnets besigtigelse den 4.november vedlægges).

"x--Fredningsstyrelsen, Amaliegade 13, 1256 København K., 2 eksem~,j
Amtsfredningskontoret, Niels Bohrsvej 30, 9220 Aalborg ø.

Jr.nr. 8-70-52-2/14-1-82.
Nordjyllands Amtskommune, teknisk forvaltning,

Niels Bohrsvej 30, 9220 Aalborg ø.
Danmar]<s Naturfredningsforening , Frederiksberg Runddel l,

2000 København F .

DN, v./adjunkt fru Tove Smed, Nørregade l, 9681 RanWTI.
Overjagtkons--'0nt Egon Sørensen, Skørvad Møllegaard,

Krogvad 4, 8500 Grenaa.

Bilag. E.Bruun de Neerga3rd.

,



FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMTS SYDLIGE

FREDNINGSKREDS,

REG. NR. 5?#
Aalborg, den 17.oktober

191/84.

i
1984.

I

KOI\JG HIII\JSGIIDE 18 9000 AALBORG

TLF 1081127011

Journal nr,

Løgstør kowmune,
2,670 Løgstør.
Vedr. matr. nr. 15 Livø, Løgstør. - Opførelse af brændehus til

eksisterende beboelse inden for område fredet ved Over-
______f~~Q~iQg~~~~!§~~_~§~~~~2~_~f_~Z~~~!~ZZ~_J~~~~~_~=~§~1~_

,Under henvisning til Deres skrivelse af 21.september 1984
'godkender Fredningsnævnet, at det af Statsskovvæsenet ansøgte
brændE:lms opstilles i overensstemmelse med fremsendte te~Jninger
og bFliggenhedsplan.,

§ 3<1,

., ,I l .. I {' , ". .~: I' \

li' ... I I:' l I' J I', .; I 1 c' ,. f, I I' l' '. I I: \ i' r i I li I

1',1;-' I I
l \ l ~ Løgstør , I y l' ", , ~ I I ( \"

l' :r _ r'
"

r, .
{ : ( I L (', t; ! I

~
,I:l t 1'11"(l_: L II I T< hf l.'( __!- l .1 (j\ d:' •

r i l }~~l.5:.:':.L~"~:.:~~}.(L,idet d,e~'>vedlæg,~es, k,9Di ClJ;~i,l.aCTLj.,
~]l1'1( I,,-I' .....ll >I(J ;l.f ~~\~I~ j r·r ......Yl /\r1cl 11 (l(i \/~ll...) J~) i /)')0 ~ (~JJ( /1'1"1"(1'11 lL _I L " J J ~)..)... _ l... _, ~ ~ l ., , r ' ..... l , w ... •• .- ... - , ~

/,JI':': ~i't -:,j l: j rc;j::;hJYl t Q1:'i';t ,

Niels Bohrsvej 30, 9220 ACllbory ø. 8-70-52-1/14-11-83.
Nordjyllands AJnt skoItuTlune,N i_el~~ 801l1'Svcj :.~,O, ~1;~20 Ila1tor-g ø.

, DaYJJnark s N21tur fY'edl1it'9~;fO'r.c:n:i l'1(J, Frerlt?T.i l: ~;bf J'~J nunclde i l >

" 20'.)0 Køb~·{'.ha.v,nF. .... ,
D.::-J~S 1~)k"'3.11..um'i.t~, v./fru Tove Smed, Nørregade l, 9681 Ranum.
V.Thorup Klitplantage, 9690 Fjerrtislev. Statsskovvæsenet.

Bilag. E.Bruun de Neergaard.
"
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REG.NR. !i7~~FREDNINGSNÆVNET
."

FOR NORDJYLLANDS AMTS SYDLIGEe FREDNINGSKREDS

•

I

Aalborg, den 20.november 1984.
KONG HANSGADE 18 9000 AAL80RG

TLF 1081 17 70 11

Journal nr. 210/ 84 .

Jydsk Telefon,
Nordjydske Distrikt,
DigtervEjen l,
9200 Aalborg SV.
Vedr. udskiftning af kabelbåke inden for strandbeskytielseszone og

område fredet ved Overfredningsnævnets kendElse af 27.9.77
_____~~_f~~~g~~g_~f_~~~~~_~~~~~_i~~~~~g~~Z~ -__~-_--

Under henvisning til Deres skrivelse af 22.oktober 1984
godkender Fredningsnævnet udskiftningen af de EksistErende kabe1-
båke på vilkår, at de placeres på samme sted som de nuværende, og
at de iøvrigt bliver i overensstemmElse med Deres beskrivelsE og
tEgning '.

OVI'nl1<'rVl'Jtn </'JdkcYtupL"-,;I', (1(-']' C~T' en (li";J'('V~';'11-ir)n ]-1"; i" __',t(\);lI!V:l--

~_C'l:'(l(' i tl:d l;,I'fr'('dll i n:Jci] OVC'l'I(, § 34 og § 46 , jft)}) 'o f-'; 'x' ',dl I;)~('

-lov', ~~ ')H inr.ILl,jnr.l(": I.':yr' 0\1' j'i'r",'i\:.;il(.J'il·I'!'\'J~'_\" h'l)'] I ir't,J')'j,-, '/, I:;')(~

Yv)I)':.'uhilvn r., dl' c\( n, du" ()<:)I,' hl~~)J.'Y'(:t i~'.i",,in ioJ1Sj';JlrJ.'ilYl(::t:i ,:.J'CJ(1l'<21'_)(-~,

FrE:.'cl.Yli wr-'~31)ih' 1. ';('n, NClJ'cljy11 .:11](1:-, ,unl-:; 1<\1.1, Løgstør ]-,:omrm.Jyw.ll-,o:i I:y-

r<::~lse09 Danmarks l\k'lt.urfr<::~dnLnw~for'(-:YJ.i.nG.

KJclCJc-"frish'?Yl E'r I.j USle!' f X'et dE'11 dE1.9, :'lfpnrc::lsc,:n (:r meddelt

den på~Jr1~1d(mde k l(1~(:be,..et:t.i.~y~dc.
En ti112.del~,;cmå. ikke udnyttes før ]c] C19cfrj st<?rlS udløb.

Er k1r1ge inc19ivct, mc3 tillcJ.rJel.~;en ikl«-~ uclnyll:(~S, mc:c1m.lYldr0'don
opre tholdes af OverE rcc1ningsn72vne l: . Nær)X€r:CnIJe l:illarl el~,'2 bOI't-

• i

falder, s~fremt den ikke er ~dnyttcl: indc~f5 ~r
'li ..

,.t ............ ,.- ,f.i . -:.'-' . ,......",;p
E .J3r'uuYl de N(~crgaa·i.'d.

'ril .:?!ienteril1g,idet der vedlægges kopi af bilag 3.
)k'redrungsstyrelsen, Amaliegade 13, J256 KøbE':nha"lrtK.

AmtsfredniYJgskontoret, Niels BC'hrsvej 30, 9220 /\.o.lborg0.8-;70-32-1/
Nordjyllands AmtskommuYlP, II n 14-9-84.
Danmar1<~-;NaturEl'edningsf()renin~.J, Frec1er ik';bl2rgEUYl(1l1ell,

2000 København F.
DN, v. seminarielektor fru Tove S~ed, Nørregade l, 9681 Ranum.
Løgstør kommune, 9670 Løgstør.

fra -l - t-o /'__ (d _ ."

I" ,
,,~; ...... (,'I_'~ ~ .... -I .. " .:~:-; ~ •.. ,f..:



",. , ' REG. NR. o ~l 2.~ <> <:) o oFREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMTS SYDLIGE

FREDNINGSKREDS Aalborg, den 16. s e p t. 1987.

KONG HANSGAOE 1B 9000 AALBORG

TLF IOBI12 70 11

Journal fif, l Ol / l 98 7

Han Herreds Skovdistrikt
Langdal, Ejstrupvej 24
9460 Brovs-!.

I
Vedr. plandispositioner på Livø. - Ansøgning om dispen-

sation fra Overfredningsnævnets kendelse af 27/9-

1977 om fredning af Livø.

Under henvisning til Deres skrivelse af 15. juni
1987, j. nr. 242 og besigtigelse den ll. september 1987,
hvoraf udskrift vedlægges, godkender Fredningsnævnet
udfø relsen af de i skrivelsen beskrevne foranstalt-
ninger. Nævnet tillader endvidere, at der midlertidigt
opsættes risgærde langs læplantningen langs Gl. Digevej.

I Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af natur-
fredningslovens § 34, kan efter samme lovs § 58 indbringes
for Over fredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm,
af den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, Skov-
og Naturstyrelsen, Nordjyllands amtsråd,Løgstør kommunal-
besty re Ise og Danmarks Naturfredningsforening.

•
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er

meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagB~ristens

udløb. Er klage indgivet, må, tilladelsen ikke udnyttes,

medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet. Nær-

værende tilladelse bortfalder, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 5 år fra dato.

E. Bruun de Neergaard
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Til orienterino:

~) Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm,

2) Nordjyllands amtskommune, landskabskontoret, Niels
~

Bohrsvej 30, 9220 Aalborg 0,
3) Løgstør kommune, 9570 Løgstør,

4) Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2,

1165 København K,

5) samme, lokalafdelingen, vi hr. Jens Erik Bangsgaard,
Kærgaardsvej 21, 9681 Ranum .

•
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Miljøministeriet
Hanherred statsskovdistrikt
Langdal. EjttnJpvej 2f - 9460 Brovst
Telefon 08-23 54 22 - Giro :;32 22 00
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• FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMTS SYDLIGE

FREDNINGSKREDS
Gammel Torv 6

lClI"Of-MN~llII-)Qll 9000 AALBORG
TLF IOBll,x,~~?<X

127111

REG. HR.
Aalborg, den 29. september 1989.

Journ81 nr. 2 1/8 9

Hanherred statsskovdistrikt
Langdal,Ejstrupvej 24,
9460 Brovst

Modtaget'
Skov- og Naturstyrelsen

- 2 OKT. 1989

•
•

Vedr.beplantning på arealer omfattet af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 27. september 1977, om fredning af øen Livø
i Limfjorden.

Under henvisning til Deres skrivelse af 18. maj 1989 og be-
sigtigelse den 27. september 1989, hvoraf udskrift vedlæg-
ges, skal hermed meddeles, at Fredningsnævnet kan godkende
punkterne l og 2, udvidelse af Sønderskoven og plantning
af læhegn ved øens nordvestside. Godkendelsen indebærer til-
ladelse til opsætning af midlertidigt hegn i den første
del af planternes opvækstperiode.

•
e
et

Nævnet kan derimod ikke godkende punkt 3, plantning af læ-
hegn langs skrænten mod syd-vest.

Nævnets afgørelse, der er lruffet i medfør af naturfred-
ningslovens § 34 stk. l, kan i medfør af naturfrednings-
lovens § 34 stk. 2, jfr. § J8 stk. 3 - 7 indbringes for Over-
fredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af den, der
har ansøgt om nævnets godkendelse, af ejendommens ejer og
bruger, Skov- og Naturstyrelsen, Nordjyllands amtsråd, Løg-
stør kommunalbestyrelse og Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede. Dispensationen må ikke ud-
nyttesinden klagefristens udløb. Er klage indgivet, må dis-
pensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af kla-
gemyndigheden. Dispensationen bortfalder, såfremt den ikke
er udnyttet inden 5 år fra

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. sN/f}.,ltfl.f-ood
6ltt nr ø.!J.

otoventer



OVERFREDNINGSNÆVN ET Slotsmarken 15 BJ/ic
2970 Hørsholm
Telefon 45 76 57 18

Buderupholm Statsskovdistrikt
Mosskovgård
Møldrupvej 26
9520 Skørping

Den 19.12.90
J.nr. 2224/74-1/90

•
Ved skrivelse af 15. oktober 1990 til Fredningsnævnet for Nordjyllands Amts
Sydlige Fredningskreds har Buderup Statsskovdistrikt ansøgt om dispensation
fra Overfredningsnævnets kendelse af 27. september 1977 om fredning af Livø
til en udbygning af Livø havn.

Ifølge Overfredningsnævnets kendelse, § 5, 2.pkt., er fredningen ikke til hin-
der for, at havnen kan udvides med Overfredningsnævnets godkendelse. Fred-
ningsnævnet har derfor videresendt ansøgningen tilOverfredningsnævnet, idet
nævnet efter besigtigelse af havneområdet har indstillet, at der meddeles dis-
pensation, da foranstaltningerne foretages inden for det eksisterende havnebas-
sins afgrænsninger og forventes kun at at medføre en yderst begrænset forøgel-
se af publikumstilstrømningen til øen.

~ Det fremgår af ansøgningen, at kapaciteten i Livø havn er begrænset af, at den
~ 4. side i havnebassinet mangler, idet terrænet her skråner fra strandbredden.

Ved at nedsætte en spuns kunne bassinets dybde overalt forøges til 2,5 m, hvor-
ved der ville blive plads til yderligere 20 både i havnebassinet. Udover en
bedre udnyttelse af de allerede etablerede bassinsider, ville løsningen indebæ-
re en bedre service over for sejlere, idet fortøjning langs ydersiden ikke kan
bruges i hårdt vejr.

Anlægget tænkes udført som en konstruktion bestående af en træspunsvæg og et
pæleværk, hvorimellem der fyldes op med store sten. I højde med nuværende kaj-
kant udføres et plankedæk i ca. 2 mIs bredde og 25 mIs længde af trykimpræg-
neret fyrretræ. Betonbådehuset på havnen påregnes samtidig fjernet.

Fu 10-1
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'~ Nordjyllands Amt, Landskabskontoret, har over for fredningsnævnet udtalt, at
man ikke har noget at indvende mod projektet, og at man vil indstille til am-
tets udvalg for teknik og miljø, at der gives dispensation i det omfang, der
måtte kræves dispensation fra strandbeskyttelseslinien.

Danmarks Naturfredningsforening har ikke haft indvendinger mod projektet.

Overfredningsnævnet skal udtale:

•
Da den ansøgte udbygning af den eksisterende havn i sig selv forekommer ubetæn-
kelig, og da udvidelsen af antallet af liggepladser i havnen kun kan antages
at medføre en ubetydelig forøgelse af publikumsbelastningen af øen, godkender
Overfredningsnævnet hermed det ansøgte anlæg.

I sagens behandling har deltaget samtlige l l medlemmer af Overfredningsnævnet.
Afgørelsen er enstemmig.

Med venlig~~IS n~, ~J
\j-'x:JJ./ t..,
Bent Ja' ,osen

/

vicefo-Hnand

•e



FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Ton' 6,
9000 Aalborg.
TeleCOD 98-12.71.0 Dato 23.03.93.

Buderupholm statsskovdistrikt,
Møldrupvej 26,
9520 Skørping.

Vedr. FS 11/1993: Opsætning af kreaturhegn på Livø.

De har ved skrivelse af 5. februar 1993 ansøgt om tilladelse til
opsætning af kreaturhegn med henblik på afgræsning i vinterhalvåret
af et nærmere angivet hedeareal på Livø. Arealet er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 27. september 1977, der bl.a. in-
deholder forbud mod hegning.

Fredningsnævnet tillader herved, at hegnet opsættes som angivet på
det kort, der medfulgte ansøgningen. Det er en betingelse for til-
ladelsen, at hegnet udføres som glattrådet elhegn på træstolper, at
hegnet - bortset fra stolperne - fjernes i perioden fra den L

april til den 1. oktober, og at almenhedens færdsel i vinterhalv-
året tilgodeses ved etablering af et par stenter/møller.

Nævnet afgørelse, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenæv-
net, der evt. kan henskyde klagen til miljøministerens afgørelse.
Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb, og rettidig
klage har opsættende virkning. Tilladelsen bortfalder, hvis den
ikke er udnyttet inden 3 år.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen.

BJ /
_MlIlømlnlsterlet, J.nr. SN \?.\\ \l.( . ODl O

2 5 MRS. 1993
Akt. nr. ~



• Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 17. 09. 98.

REG~Nit ~ 12C). 00·

FS 44/1998: Ansøgning om tilladelse til at opsætte kreaturhegn på strandengene på den
østlige del af Livø, på arealer, der er omfattede af Overfredningsnævnets kendelse af 27/9
1977.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d . .til Buderupholm Statsskovdistrikt samt
udskrift af nævnets protokol for den 9. september 1998.

Sortsøe Jensen

1. Egon Skjørbæk.
2 Anders Larsen.
3. Nordjyllands amt U.nr. 8-70-51-8-827-0003-98)
4. Løgstør Kommune.
S Danmarks Naturfredningsforening, København.
6 Danmarks Naturfredningsforening vIElsebeth Abildgåard, Løgstør.

p7. Skov- og Naturstyrelsen.

Hilj~. og Energiministeriet
Skov- orr Naturstyrelsen
:.nr. ,St I 1 J96· / h / /'/ _ 00 y l- Gd.

,.6



• Fredningsnævnet for NordjyUands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96307000

Aalborg, den 17. 09. 98

Buderupholm Statsskovdistrikt
Mosskovgård
9520 Skørping.

FS 44/1998: Ansøgning om tilladelse til at opsætte kreaturhegn åpå strandengene på den
østlige del af Livø, på arealer, der er omfattede af Overfredningsnævnets kendelse af 27/9
1977.

l skrivelse af8. juli 1998 har De anmodet om tilladelse til at opsætte kreaturhegn på strandengene
på den østlige del af Livø med henblik på afgræsning med kreaturer i vinterhalvåret. Det fremgår
af ansøgningen, at hegn og størstedelen af hegnspæle fjernes i tiden l. april til l. oktober.

'Arealet er omfattet afOverfTedningsnævnets kendelse af27. september 1977, hvorefter hegning
ikke er tilladt uden for de egentlige landbrugsarealer.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 9. september 1998. Kopi af protokollatet vedlægges

Det fremgår heraf, at fredningsnævnet besluttede at imødekomme det ansøgte under forudsætning
at en bredere ind- og udslusning af kreaturer til stalden.

Tilladelsen meddeles foreløbig til 2 vintersæsoner, således at sagen atter tages op i sommeren år
2000.

Tilladelsen, der er meddelt i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, kan påklages til Naturklage-
nævnet inden 4 uger. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt
den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen



REG.Nl..... Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17,9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00.

Skov- og Naturstyrelsen,
Buderupholm Statsskovdistrikt,
Mosskovgård,
Møldrupvej 26,
9520 Skørping.

Aalborg, den 1. juli 2004.

Vedr.
FS. 25/2004 :
Ansøgning om tilladelse til at opføre en driftsbygning på Livø på area-
ler, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 27.september
1977.

Ved skrivelse af22. april 2004 har De ansøgt om nævnets dispensation fra
ovennævnte fredningskendelse til opførelse af en ny driftsbygning på Livø.

Nævnet afholdt den 26. maj 2004 besigtigelse i sagen. Udskrift afprotokol-
tilførslen vedlægges. Herudover har sagen været skriftligt forelagt for næv-
nets kommunaltvalgte medlem.

Formanden og det amtsrådsvalgte medlem bemærker:
Den påtænkte driftsbygning er beliggende indenfor Livø-fredningen, hvis
formål er at opretholde arealernes tilstand. Bygningen vil blive placeret u-
middelbart nord for det landsbyareal, der er undtaget fra fredningen. Der må
således ikke placeres bygninger i det fredede område. Fredningen indeholder
ikke særlige bemærkninger om landbrugsbygninger. Fredningsgrænsen er
lagt tæt omkring byen, hvorfor det må lægges til grund, at det har været hen-
sigten med fredningen at afgrænse bebyggelsen så snævert som muligt.
Fredningen kan karakteriseres som en "museumsfredning" , hvor driftsøko-
nomiske betragtninger ikke har været tillagt afgørende vægt. Henset hertil
og til at den projekterede bygning har en udformning helt forskellig fra de
eksisterende traditionelle bygninger og således - set fra fjorden øst for Livø -
vil virke stærkt forstyrrende for helhedsindtrykket af øens bygningsmasse,
har disse medlemmer ikke kunnet tillade det ansøgte. Der er endvidere lagt
vægt på, at der er visse bebyggelsesmuligheder mellem de eksisterende
driftsbygninger.

Det kommunaltvalgte medlem kan tiltræde det ansøgte med følgende be-
_ mærkninger:

"at fredningens grænse mod bebyggelsen ikke anfægtes væsentlig ved en ny
driftsbygning.



• hvis kvæget er nødvendigt på øen, er det også nødvendigt at kunne opbe-
Vare halmen på forsvarlig måde. At driftsøkonomiske betragtninger ikke
har været tillagt afgørende vægt i selve fredningen fra 1977, skyldtes vel
at man ikke har kunnet forudse fremtidige behov der kunne få betydning
for øens drift.

. skal den nye bygning være fuldstændig lig de eksisterende, kan den ikke
bruges, da de eksisternde er for lave til en traktor kan bruges i dem.

Undertegnede mener derfor at dispensation bør gives, såfremt den nye byg-
ning ikke bliver væsentligt højere end de eksisterende, og den afpasses i far-
verne til den eksisterende bebyggelse."

Nævnet har herefter truffet afgørelse efter stemmeflerheden.

Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk.log kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når
klagen er modtaget fra fredningsnævnet, og behandlingen afklagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen.

kopi er sendt til :

1. Knud Erik Jeppesen,
2. Anders Larsen,
3. Nordjyllands Amt, Naturkontoret,
4. Løgstør Kommune,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening att. Bo Jacobsen,
7. Skov- og Naturstyrelsen.



Fredningsnævet Nordjyllands Amt afholdt den 26. maj 2004 besigtigelse i

FS. 25/2004 :
Ansøgning om tilladelse til at opføre en driftsbygning på Livø på area-
ler, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 27.september
1977.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen og det amtsråds-
valgte medlem Knud Erik Jeppesen.

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Claus Riber Knudsen,

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Knud Lindbjerg,

For Buderupholm Statsskovdistrikt mødte skovrider Uffe Laursen og skov-
foged Jens Erik Nielsen.

Der fremlagdes skrivelse af 22. april 2004 fra Buderupholm Statsskovdi-
strikt med bilag l - 2.

Jens Erik Nielsen henviste til den fremlagte skrivelse og oplyste herudover,
at den nye bygning, hvis gavl mod vest vil flugte med den eksisterende
staldgavl og mod øst med gavlen på maskinhuset og facaden af den gamle
staldbygning f.s.v. angår 1/3 af kapaciteten vil blive anvendt til opbevaring
af maskiner og f.s.v. angår 2/3 til oplagring afhalm. Der er i dag ikke til-
strækkelig plads til en hensigtsmæssig opbevaring af de tillandbrugsdriften
nødvendige maskiner ligesom det er ønskeligt at have en sådan oplagrings-
kapacitet til halm, at det er tilstrækkeligt at hente halm fra fastlandet een
gang om året mod i dag to gange. For tiden svarer indkøbet af halm næsten
til egenproduktionen. Den nuværende halmlade tænkes omdannet til korn-
tørreri.

Han oplyste yderligere at nybygningen opføres som en stålbuehal med
mørkt sadeltag, formentlig i eternit og med een mørkt farvet metalpladeside
mod de eksisterende bygninger efter krav fra brandmyndighederne, medens
de øvrige facader vil være åbne.

DanmarKS Naturfredningsforening havde ingen indvendinger.

Nordjyllands Amt henviste til, at der i fredningskendelsen ikke er særlige
undtagelsesbestemmelser for landsbrugsbygninger. Det er amtets opfattelse,
at såfremt der måtte blive givet dispensation, skal der i en sådan stilles høje
krav til bygningens udformning.

Nævntes 2 medlemmer voterede og tilkendegav, at de ikke vil kunne imøde-
komme det ansøgte. Sagen forelægges nævnets lokale medlem til udtalelse.

Således passeret.

Sortsøe Jensen.



Fredningsnævnet for Nordjylland,
Sydøstlig del,
Telefon 9968 8461,
Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk.

Naturstyrelsen Himmerland.

Aalborg, den 16. september 2015.

FN-NJS-25-2015: Lovliggorelse af tilbygning til toiletbygning på Livø
Havn.

Fredningsnævnet har den 4. juni 2015 fra Naturstyrelsen Himmerland mod
taget en ansøgning om lovliggørelse af en tilbygning til toiletbygningen på
Livø Havn.

Efter besigtigelse af bygningen har fredningsnævnet besluttet at meddele
dispensation til bygningen og dermed lovliggøre denne. Begrundelsen for af
gørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 27. september
1977 om fredning af arealer på Livø, der er en tilstandsfredning med be
stemmelse om, at der ikke må placeres bygninger af nogen art, herunder sku
re og boder. Det ansøgte er beliggende i afgørelsens delområde III. Frednin
gen er overordnet en landskabsfredning til sikring af øens naturvidenskabeli
ge, landskabsæstetiske og rekreative kvaliteter.

Naturstyrelsen anfører i sin ansøgning blandt andet, at der i forbindelse med
renovering af toilet- og badefaciliteter på Livø havn i 2011 på bagsiden af
den eksisterende toiletbygning er opført en tilbygning med nødvendige tek
niske installationer, såsom pumper, varmtvandsbeholdere mv. Tilbygningen
er på 4,4 m2 i grundplan og incl. tagudhæng rækker den 2,5 meter fra den
eksisterende bygning. Bygningen er opført med en betonsokkel, og derudo
ver i sortmalet træ - én på to - og sort tagpapbeklædning, der er forberedt til
græstørvbelægning.

Naturstyrelsen oplyser yderligere, at bygningen er beliggende i Natura2000-
område, men der er på stedet ikke registreret naturtyper fra udpegnings
grundlaget. Det vurderes ikke, at det ansøgte i sig selv eller i forbindelse
med andre planer om projekter, kan påvirke Natura2000-området i væsentlig
grad eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder
for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivet bilag IV.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 31.
august 2015. I besigtigelsen deltog nævnet ved formanden, dommer Torben
Bybjerg Nielsen og det kommunalt udpegede medlem Henrik Dalgaard. Det
ministerielt udpegede medlem, Poul Roesen havde meldt forfald, men har
overfor nævnets formand tilkendegivet sin vurdering af det ansøgte. For Na
turstyrelsen Himmerland mødte skovrider Bendt Egede og skovfoged Erik
Dalsgaard. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Svend Dahl og fra
Vesthimmerlands Kommune mødte Lone Kjær.

Ingen havde bemærkninger til det ansøgte.
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Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer på Livø er en tilstandsfredning med bestemmelse om,
at der ikke må opføres bygninger. Det ansøgte kræver derfor frednings
nævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. I,
hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke
strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at
fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden
for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke
indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig
forstyrrelse af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan
endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige
udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en
dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at den opførte tilbygning, der er
beliggende bag den eksisterende toiletbygning og ikke er synbar fra
havnefronten ikke strider mod fredningens formål

Med disse bemærkninger meddeler fredningsnævnet dispensation på vilkår,
at tilbygningens træværk fortsat holdes i jordfarveskalaen samt at taget
belægges med græstørv.

Klagevej ledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

• adressaten for afgørelsen,
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
• offentlige myndigheder,
• en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i

afgørelsen,
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er

beskyttelse af natur og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører
sådanne interesser.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og
Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på
forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til fredningsnævnet. En
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klage er indgivet, når den er tilgængelig for fredningsnævnet i
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler
gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis
du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en
begrundet anmodning til fredningsnævnet, der videresender anmodningen til
Natur- og Miljøklagenævnet. som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.

Såfremt en klage indgives, må en dispensation ikke udnyttes, før sagen er
færdigbehandlet og i givet fald stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet.

En dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at
den er meddelt.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf.
naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.

Torben Bybjerg Nielsen.

Denne afgørelse sendes til:

1. Poul Roesen,
2. Henrik Dalgaard,
3. Naturstyrelsen København,
4. Naturstyrelsen, Himmerland NST.5224-00254,
5. Vesthimmerlands Kommune, att. Lone Kjær,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening v/ Svend Dahl,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
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Fredningsnævnet for Nordjylland, Sydøstlig del, 

Telefon 9968 8461, 

Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 

 

 

Den 14. december 2017 

FN-NJS-36-2017: Sag om udvidelse af havnen på Livø. 

Fredningsnævnet har den 12. oktober 2017 fra Naturstyrelsen Himmerland, modtaget ansøgning om 
tilladelse til at foretage renovering og udvidelse af havnen på Livø, matr.nr. 1, Livø samt beklæde den 
eksisterende toiletbygning med træ. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af området besluttet at meddele dispensation til det ansøgte. 
Begrundelsen herfor fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets indstilling. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 27. september 1977 om fredning af arealer på 
Livø, der har til formål at bevare arealerne i deres daværende tilstand. Afgørelsen har således bestemmelse 
om, at der ikke må foretages ændringer i terrænformerne, herunder ikke afgravning eller påfyldning. Der er 
særskilt i § 5 en bestemmelse om, at havnen kan udvides med Overfredningsnævnets godkendelse.  

Fredningsnævnet har ved mail af 30. november 2017 forelagt sagen for Natur- og Miljøklagenævnet, der 
ifølge fredningen er dispensationsmyndighed, men dette nævn har meddelt, at hjemlen hertil fandtes i den 
dagældende naturfredningslovs § 34, men at fredningsnævnet nu, jf. den nugældende naturfredningslovs § 
50 har den fornødne kompetence til selv at træffe afgørelse. 

Det fremgår om baggrunden for ansøgningen blandt andet, at: 

 ”… Naturstyrelsen ejer og driver Livø beliggende i Limfjorden ca. 20 minutters sejlads fra Rønbjerg. Den lille 
ø på 320 ha rummer et mini Danmark med alle naturtyper – skov, hede eng og overdrev, et tilpasset 
økologisk landbrug, en lille by og havn. Hele Livø med undtagelse af den lille by har siden 1977 været 
omfattet af en fredning med det mål at bevare landskabet og naturværdierne. Øen er desuden udpeget 
Natura2000 område. I 2009 blev den del af den nationale naturkanon. Øen har ni fastboende, men besøges 
hvert år af 15.000-20.000 gæster i sommerhalvåret. Havnen er øens livsnerve da der ikke er anden 
forbindelse til fastlandet. Havnen fungerer både som erhvervshavn for im- og eksport af øens produkter og 
gods til øen, som passagerhavn for besøgende og fastboende, samt lystbådehavn for lystsejlere.  Der er ca. 
900-1000 overnatninger i havnen per sæson. Besøgstallet har tidligere ligget væsentligt højere - over 
30.000, men desværre har også Livø som andre danske øer oplevet en nedadgående udvikling i antallet af 
besøgende. 

Naturstyrelsen fik derfor tilbage i 2011 – med delfinansiering fra Realdania - foretaget en analyse af det 
fremadrettede forretningsgrundlag og udviklingspotentialet for øen, under forudsætning af fortsat respekt 
af øens gældende fredningsbestemmelser, og den sammenhængende forvaltning af det unikke landskab, 
den naturnære skovdrift og den økologiske landbrugsdrift. Resultatet af analysen blev en samlet 
handlingsplan – kaldet ”Livø Naturens Stillekupe”, som beskriver en række initiativer der nu over en 
årrække realiseres for at vende den negative udvikling af besøgstallet til øen. 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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Havnen fremstår i dag så nedslidt, at såvel en renovering som en forskønnelse er nødvendig, dels for at 
kunne opretholde forbindelsen til fastlandet og dels for at kunne tilbyde øens gæster ordentlige og sikre 
forhold i forbindelse med deres besøg. Naturstyrelsen Himmerland har derfor ansøgt om midler til et 
projekt ved en række fonde og er af A.P. Møller Fonden blevet bevilliget midler, der sammen med 
Naturstyrelsens egne, kan dække den nødvendige og ønskede renovering…”. 

Det oplyses yderligere, at Livø Havn ligger på østsiden af Livø og udgør forbindelsen til fastlandet. Livø havn 
er knudepunkt for al trafik til og fra øen – besøgende gæster, fastboende og transport af gods, som 
dieselolie, kvæg, landbrugsafgrøder og affald. Herfra er der vejadgang til resten af øen. Opretholdelse af 
såvel en fortsat bosætning på øen som facilitering af besøgende til ø og feriecenter er afhængig af en til 
stadighed velfungerende havn. Havnen på Livø er udover at være færgehavn for forbindelsen til fastlandet 
også en lystbådehavn. Den formelle kapacitet var ved etableringen 50 både, men reelt er der plads til ca. 30 
både da lystbådene er større i dag, end da havnen blev bygget. Havnen er registeret i den danske 
havnelods.  

 

Ovenfor ses de eksisterende forhold med et ydre og indre bassin. 

Herudover oplyser Naturstyrelsen, at havnen er bygget op med et indre bassin, der er afskærmet fra 
Limfjorden af en mole, der fungerer son anløbsmole for færgen ”Mini II” fra selskabet Miniline, der besejler 
Livø i perioden midt i april til midt i oktober. Derudover sejler Naturstyrelsens eget skib til Livø året rundt. 

Anløbsmolen for Mini II opdeler havnen i et indre og et ydre havnebassin. Det indre bassin er helt lukket af 
med spuns, hvorfor der ved sydvestlige vindretninger er problemer med stærk bølgegang. Oprindeligt var 
der frit afløb for bølger ind på stranden i det indre havnebassin, men dette ændrede sig, da hele bassinet 
blev omkranset af spuns ved en af Overfredningsnævnet godkendt udvidelse tilbage i 1991. Det ydre bassin 
ligger åbent og meget udsat for bølger og specielt is i vinterperioden, idet der ikke er afskærmning mod øst 
og syd. 

Havnen er, siden den blev etableret i slutningen af det 19. århundrede som udskibningshavn for et 
teglværk, blevet renoveret flere gange og senest i 2012/13 efter et par hårde isvintre. I perioden december 
2012 til februar 2013 gennemgik dele af havnen reparation med henblik på at forlænge konstruktionernes 
levetid. De primære arbejder blev udført på den eksisterende spuns og belægning langs anløbsmolen, som 
efterhånden var så nedslidt at det ville være uforsvarligt fortsat at have beboeres og turisters færden på 
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området. Spunsen var på store dele af strækningen gennemtæret og opfyldningsmaterialerne bag spunsen 
var skyllet ud gennem store huller, så kajen reelt var blevet undermineret. 

Reparationsarbejdet blev gennemført ved at frigrave bagsiden af spunsen så hullerne kunne afblændes for 
derefter at bagstøbe med beton. Efter frigravningen kunne det hurtigt konstateres at en stor del af de 
eksisterende spunsjern var så korroderede at de teknisk set ikke længere besad nogen konstruktionsmæs-
sig funktion. Naturstyrelsen gennemførte i samarbejde med Rambøll en tilstandsvurdering. Det blev i denne 
forbindelse konkluderet, at bagstøbningen nærmere skulle betragtes som en kortvarig levetidsforlængelse 
end som en egentlig reparation. Det ville indenfor en overskuelig årrække være nødvendigt at gennemføre 
en mere gennemgribende renovering af bolværkerne, herunder udførsel af nye spunsvægge. 

 

 

Ovenfor havnekajen, hvor færgen Mini II lægger til (Minilinemolen). Naturstyrelsens skib Livø II lægger til i 
inderhavnen. 

Om projektet oplyses nærmere, at havneanlægget som udgangspunkt vil have samme udstrækning som i 
dag. Dog etableres der ved det eksisterende molehoved en ny flydebro, der skal fungere som bølgebryder 
og dermed reducere turbulens i det ydre havnebassin og som i øvrigt vil tillade en fri gennemstrømning af 
vand. Flydebroen vil blive holdt fast af pæle af stål, der rammes ned i havbunden. Flydebroen kan flyttes i 
tilfælde af hård isvinter. Der laves en renovering af den eksisterende havn i forhold til spuns. Langs det 
indre havnebassin og på den eksisterende kaj mod nordøst sker der en renovering med et nyt trædæk, 
hvorpå der integreres siddeplinte også i træ. På den eksisterende Minilinemole etableres der en ny 
belægning med betonsten, og molen renoveres med et sænket trædæk på den østlige side. Syd for havnen 
etableres en ny bølgebryder i form af en flydebro. Bølgebryderen fastholdes med pæle af stål, der rammes 
ned i havbunden og forbindes til land med en fast adgangsbro i træ. Bølgebryderen kan flyttes i tilfælde af 
hård isvinter. 

De to eksisterende bygninger renoveres udvendigt og vi ske i tråd med det fælles design for Naturstyrelsens 
byggerier af mindre bygninger til publikums brug. Det eksisterende areal til op foran eksisterende 
nedgravet olietank afgrænses med en indhegning, ligesom eksisterende indhegning ved bålplads renoveres. 
Derudover forskønnes de befæstede arealer. 

Det oplyses yderligere, at projektet har til formål at forbedre og fremtidssikre Livø Havn, som er grundlaget 
for alle øens aktiviteter, således at forsyningen til øen kan opretholdes fremadrettet, og samtidigt at 
forbedre opholdsforholdene for de lystsejlere som besøger øen. Det er således ikke hensigten af projektet 
skal ændre på den kapacitet som havnen har i praksis, ud over at det bliver muligt at forbedre komforten 
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for en del af de både, der i dag ligger for svaj i havnen eller er fortøjet udenpå hinanden. Kapaciteten 
fastholdes således på ca. 30 pladser. 

Vesthimmerlands Kommune har i brev af 15. november 2017 udtalt sig til fordel for projektet. 

Det fremgår af tilladelse af 16. juni 2017 fra Kystdirektoratet, at det ansøgte projekt vil finde sted i 
Natura2000-område nr. 16 ”Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg”. Det fremgår at Kystdirektoratet har 
vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura2000-området og at der ikke vil ske 
en væsentlig forringelse af naturtyper og levesteder eller at projektet i øvrigt vil medføre forstyrrelser, der 
har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for.  

Om støjforhold under arbejdets udførelse vurderer Kystdirektoratet, at ramningen er så kortvarig, at even-
tuelle gener fra undervandsstøj forventes at være minimale. Sæler, der måtte befinde sig i, eller tæt ved, 
projektområdet kan dog blive påvirket af ramningsstøjen. Kystdirektoratet har derfor vurderet, at der i 
forbindelse med nedramning skal anvendes ”soft start” procedure, så eventuelle sæler i projektområdet 
kan nå at komme væj inden ramningen når sit højeste niveau. Studier udført i forbindelse med ramningsak-
tiviteter viser, at undervandsstøj kan medføre afvigeadfærd hos sæler, men at dyrene vender tilbage i 
området, når anlægsfasen er færdig. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 27. november 2017. I besigtigelsen 
deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede 
medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Niels Krebs Hansen. For Vesthimmerlands 
Kommune mødte Johanne Lundager. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Svend Dahl. For 
Friluftsrådet mødte Ulrik Holm. For Naturstyrelsen mødte Birgitte Palle og skovrider Egede.  

Såvel Danmarks Naturfredningsforening som Friluftsrådet udtalte sig på mødet til støtte for projektet. 

Fredningsnævnets afgørelse  

Det bemærkes indledningsvis, at projektet er beskrevet som et samlet projekt for renovering og 
forskønnelse af Livø Havn.  

Fredningen af arealer på Livø betyder, at projektet kræver dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens 
§ 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod 
fredningens formål. Det fremgår endvidere af lovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte 
ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som 
området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, 
hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de 
dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i 
alle livsstadier. Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid 
med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Hvad angår den del af ansøgningen, der omfatter renovering af eksisterende bygninger og opholdsareal 
med bord-bænkesæt og bådoplag bemærkes det, at bygninger og områder fremtræder nedslidte og 
begrænset vedligeholdte. Det er oplyst, at Naturstyrelsens design for mindre bygninger vil blive fulgt ved 
renoveringen, og at der vil blive anvendt neutrale farver. Fredningsnævnet er samlet set enig i ansøgerens 
synspunkt om, at der vil ske en forskønnelse ved gennemførelse af den ønskede renovering, der derfor kan 
godkendes.  

Hvad angår den del af ansøgningen, der angår havnebassinet, renovering af spuns og mole, bemærkes det, 
at dette ikke medfører egentlige synsmæssige forskelle, men må antages at forbedre henholdsvis 
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anvendelsen af havnen, henholdsvis benyttelsen af moleområdet. Fredningsnævnet kan derfor også 
godkende denne del af projektet. 

Hvad endelig angår den del af ansøgningen, der omhandler anlæg af en østlig træbeklædt betonflydebro 
med bølgebryder og en sydligt placeret bølgebryder, bemærkes det, at disse foranstaltninger vil være 
iøjnefaldende, når man nærmer sig øen. Det må imidlertid anses som nødvendige foranstaltninger til 
sikring af en bedre og mere nutidssvarende adgang til øen, hvor såvel indsejling som den ydre mole ligger 
stærkt udsat for vind og bølger. Af hensyn til at sikre fastholdelse af øen som et attraktivt friluftssted, og 
idet tiltagene efter det oplyste ikke forventes at medføre en forøgelse af publikumsbelastningen, men 
måske en begrænsning i den nedgang i publikumsbesøg, der har været i de senere år, kan fredningsnævnet 
dispensere til det ansøgte.  

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

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

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

                                                                             

            Torben Bybjerg Nielsen 

Fmd. 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 
2. Niels Krebs Hansen, 
3. Miljøstyrelsen, København, 
4. Vesthimmerlands Kommune, att. Johanne Lundager, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Svend Dahl, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
10. Friluftsrådet, Vesthimmerland, 
11. Naturstyrelsen, Himmerland, att. Birgitte Palle 
12. Friluftsrådet. 

 

 

 

 

 

 



Fredningsnævnet for Nordjylland, Sydøstlig del, 

Telefon 9968 8461, 
Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 
 
 

Den 19. marts 2018 

 

FN-NJS-6-2018: Ansøgning om Artcaching på Livø. 
 

Fredningsnævnet har den 29. januar 2018 fra Vesthimmerlands Kommune modtaget udtalelse om 

ansøgning om tilladelse til at opsætte 2 kunstværker på Livø. Ansøgningen er indsendt af Artjunkies 

ved Jane Wieben og Camilla Hyttel.   

 

Arealet ejes af Naturstyrelsen. 

 

Fredningsnævnet har efter høring af interesserede parter behandlet sagen som formandsafgørelse i 

medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5. 

 

Fredningsnævnet har besluttet at meddele tilladelse til det ansøgte. Begrundelsen fremgår nedenfor. 

 

Sagens baggrund 

Arealerne på Livø er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 27. september 1977 om 

fredning af øen Livø i Limfjorden, der er en tilstandsfredning med bestemmelser om, at der ikke må 

placeres bygninger af nogen art, herunder skure og boder. 

 

Det er om det ansøgte projekt oplyst, at der ønskes opsat 2 værker, som besøgende på øen kan gå på 

jagt efter i naturen i lighed med geocaching. Kunstværkerne består af et maleri og et lydtæppe, lavet 

på stedet for opsætningen. Værkerne er øjebliksbilleder af det konkrete sted, hvor de opsættes. 

Maleriet laves på plexiglas, mål 30c65 cm. Maleriet males med spraymaling og pensel. Der laves 

huller i plexiglasset, hvor igennem der sættes strips. Disse fæstnes til en hegnspæl af metal i begge 

sider. Hegnspælene sættes i jorden. Den samlede højde bliver maksimalt 70 cm. Lydtæppet 

komponeres også på stedet og kan høres via en app til smartphones. Der er således kun lyd, når 

brugerne er på besøg ved værket og afspiller musikken på deres egen telefon. 

Værkerne er midlertidige og bliver nedtaget efter et år. De ønskes opsat i maj 2018 og nedtaget i 

maj 2019. Ansøgerne har den 15. februar 2018 fremsendt kortbilag udvisende placering af de to 

værker. 

 

Naturstyrelsen har som ejer af arealerne meddelt tilladelse til projektet på følgende vilkår: 

 Opsætningen bliver som angivet og sættes ikke i kystbeskyttelseszonen, 

 At perioden bliver som angivet, 

 At opsætning og fjernelse sker uden omkostninger for Naturstyrelsen, 

 At installationernes størrelse og eventuel lydinstallationer forbliver som angivet via 

beskuerens egen mobiltelefon. 

 At Naturstyrelsen og Livø Feriecenter bliver holdt orienteret og inddraget i eventuel 

fernisering eller presseevent. 

 

Vesthimmerlands Kommune har oplyst, at Livø er beliggende i Natura2000-område. Det er aftalt 

med ansøgerne, at værkerne placeres uden gene for beskyttet natur og habitatnaturtyper. Kommunen 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk


vurderer, at opstillingen af kunstværkerne er af underordnet betydning, og at kunstværkerne med 

den søgning, der kan komme efter det, ikke har en negativ påvirkning af Natura2000-området eller 

de udpegede naturtyper og arter. Kommunen vurderer, at projektet ikke påvirker levevilkårene for 

bilag-IV-arter. 

 

Danmarks Naturfredningsforening har mail af 6. marts 2018 oplyst, at der ikke er bemærkninger til 

projektet. 

 

Fredningsnævnets afgørelse: 

 
Fredningen af arealer ved Livø betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 

af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis 

det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens 

§ 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et 

internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper 

og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er udpeget for. 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 

ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der 

er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle 

livsstadier. Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i 

strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

 

Fredningsnævnet lægger ved de fremkomne oplysninger til grund, at det ansøgte ikke vil stride mod 

fredningens eller fredningsforslaget formål og kan derfor meddele dispensation på vilkår, at 

værkerne placeres som vist på oversigtskort, at de er tilgængelige som oplyst, og at de opsættes og 

nedtages, herunder tidsmæssigt som anført i ansøgningen. 

 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 

uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 

altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 

Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 

udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 

hverdag. 

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

http://www.naevneneshus/


Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 

virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk. 
 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 

overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 

Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 

afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 

medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 

forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 

afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

 

Det følger endvidere, af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

                                                               
 

Torben Bybjerg Nielsen 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 

2. Jens Lauritzen, 

3. Miljøstyrelsen, København, 

4. Vesthimmerlands Kommune, sagsnr. 820-2017-43158, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Svend Dahl, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 

http://www.naevneneshus/
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9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
10. Friluftsrådet, København, 
11. Friluftsrådet  Himmerland- Aalborg, 
12. Naturstyrelsen Himmerland, 
13. Artjunkies ved Jane Wieben og Camilla Hyttel. 
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