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af
kendelsesprotokollen
fredningsnævnet

for

for Viborg amts nordlige fredningskreds.

År 1975 den 30. december afsagde fredningsnævnet
Viborg amts nprdlige fredningskreds

for

følgende

k e n d e l s e
i

SRg

nr. F 136/ 1974 om frednin~ af Hanstholmknudens

østvendte skræntparti.

syd- og syd-

2.
"

l. Sagens behandling

for fredningsnævnet.

Ved bekendtgørelse
i Statstidende

af 2. juli 1974, der blev indrykket

og Thisted Dagblad for den 4. juli 1974, bekendt-

gjorde fredningsnævnet

for Viborg amts nordlige fredningskreds
§ 13, at Danmarks

medfør af naturfredningslovens
forening har rejst fredningssag

i

Naturfrednings-

for Hanstholmknudens

syd- og syd-

matr. nr. 2 k, 3 a, 38 og 39 a Vigsø og

østvendte skræntparti,

Bjerre byer, Vigsø sogn, og matr. nr. 71 b Nørtorp Sæde gårds Parceller, Ræer sogn.
Baggrunden

for fredningen

belyses gennem følgende erklæ-

ringer:
I skrivelse af 17. september 1971 fra afdelingsleder,
lektor K. Raunsgaard

Pedersen,

Geologisk Institut,

Århus Univer-

sitet, udtales:

"Y~~E~_§f~~!_!~~_~j~EE~~_y!~~~_~~gg~_Y!~~Eg_
Undertegnede
en geologisk besigtigelse

har den ll. september 1971 foretaget
af lokaliteten.

Hanstholmknudens

syd~stvendte

skrænt er en tidlige-

re kyst skrænt frembragt ved stenalderhavets
sion er her foregået i kalkbjergarter,
deraf meget stejl. Skrænten

erosion. Denne ero-

og skrænten er som følge

er kun dækket af et tyndt lag jord

og sand, og kalken ses mange steder under dette lag. Skrænten
i øvrigt præget af et stort antal smukt udviklede
Selvom

stenalderhavs-kystklinter

Hanherred,

"fårestier"

omfatter, an-

i sin nuværende til$tand ud fra

et geologisk synspunkt på grund af skræntens
udviklede

"fårestier".

findes mange steder i Thy og

må det stykke skrænt, som fredningssagen

ses for at være bevaringsværdig

er

samt dens beliggenhed

stejlhed og de smukt
som den mest synlige

del af det allerede fredede skræntstykke."
I skrivelse af 9. august 1971 fra amanuensis,
mag. Jørgen Jensen, Den kgl. Veterinær-

cand.

og Landbohøjskole,

Bota-

nisk Institut, udtales bl. a.:

" Y~~~~~~~~~_~~~~~~~~E_Y~~_~~~~E~~_y!g~~_~
Viborg amt.

-:-----------

Undertegnede

har d. 1.8.1971 foretaget botanisk be-

sigtigelse af ovennævnte

lokalitet.

Områdets vegetation,
type ( steppevegetation),

der er af udpræget tørkepræget

er præget af at forekomme på kalkrig

bund og af at være udsat for en ret kraftig kreaturgræsning.
bevirker,

at man får en lav, af ydre lidet prangende

der imidlertid

er af største botaniske

om den nordvestligste

interesse,

Dette

vegetation,

idet der er tale

udløber af den centraleuropæiske

steppevege-

tation. Af vigtige planter fra området skal nævnes:

- - -.
Foruden at være værdifuld
grafisk henseende
landskabelig

i floristisk

og plantegeo-

er den stejle græsskrænt af overordentlig

virkning.

Det kan derfor stærkt anbefales

gennem fredning sikres i sin nuværende

stor

at området

tilstand."

I skrivelse af 30. oktober 1974 fra Naturfredningsrådet udtales bl. a.:
II

Vedrørende

Hanstholm-knudens

sydøstligste

del (nævnets j. nr.

135/74).
Naturfredningsrådet

kan give sin fulde støtte til den af Danmarks

Naturfredningsforening

foreslåede

fredning. Hanstholm-knuden

ligesom de øvrige opragende kalkstensbakker
ne været udsat for stærk bølgeerosion,

i Thy og Hanherreder-

da stenalderhavet

de omgivende lave arealer. De fleste af disse tidligere
~

ses følgelig af gamle kystskrænter

dækkede
øer begræn-

i retning ud mod det åbne hav,

medens de ofte sænker sig jævnere i retning mod indlandet.
holm-knuden

har

Hanst-

har været ørigets yderste forpost mod Vesterhavet

og

4.

t

viser - ligesom den tidligere

I

fredede lille holm Gadsbjerg

skrænter også i retning mod indlandet.
skabets tilblivelseshistorie

Til illustration

har det skræntparti,

af land-

fredningsfor-

slaget omfatter, særlig værdi ved sin beliggenhed:

vejen mellem

Ålborg og Hanstholm havn fører lige forbi det, og Thisted lufthavn ligger kun 2 km derfra, så rejsende ofte fra luften kan overskue landskabets
Flyvesand

ejendommelige

udformning.

er fra kysten blæst op over knuden og har stedvis lej-

ret sig på dens læside. Et areal lige sydøst for Tovsgård er dækket af små klitter, og et skræntparti

sydvest for gården har et

dække af sand ned over selve den ret stejle skråning. Fygningen
ligger så lang tid tilbage, at hjælmen ikke mere trives godt, men
rager spredt op i en bevoksning
se gamle klitter på kalkbund

.
\

,
[l,;

Langt den største botaniske

af henholdsvis

er interessante

lyng og græs. Dis-

i botanisk henseende.

interesse knytter der sig dog til den

stejle sydøstvendte

skrænt med dens sanddækkede

skrænts forlængelse

et stykke vest på langs vejen. Her finder man

plantesamfund,

der i deres sammensætning

fod samt til denne

minder meget om, hvad man

/

e

-e

kan finde på kalkbund i varmere
traleuropa.

og nedbørsfattigere

områder i Cen-

----

For bevarelsen

af præget på dette skræntparti

at der fortsat sker afgræsning,
gødningsstoffer.

Klittens

er det væsentligt,

åg at der ikke kunstigt tilføres

og klithedens

vegetation

vil ligeledes

forstyrres ved gødskning. Til sikring af, at man fremdeles må kunne overskue det særprægede

terræn, er det af bety~~ing,

går yderligere

også uden for de partier, der bærer en

beplantning

sjælden vild plantevækst,

medens et forbud mod gødskning ikke kan

anses for nødvendigt uden for de botanisk værdifulde
Efter at lodsejerne

ti

interesserede

var behørigt

at man und-

og de i ejendommene

indvarslet,

områder."

i sagen iøvrigt

afholdt nævnet bestående

af

formanden, dommer Ib Lind. Larsen, Nykøbing Mors, og medlemmerne,
vurderingsformand

H. Ovesen Nygaard, Kallerup,

og fabrikant Mogens

Svenningsen,

Hanstholm,

møde i "Pension Vigsø" den 22. oktober

1974-.

I mødet var foruden nævnets medlemmer

følgende repræ-

senteret:
Danmarks Naturfredningsforening,
Naturfredningsrådet,
Fredningsplanudvalget

for Viborg amt og

statens skov- og klitvæsen.
""

Samtlige lodsejere var mødt eller repræsenteret:
løbe nr. l, matr. nr. 2 k Vigsø by og sogn,
statens skov-og klitvæsen,
løbe nr. 2, matr. nr. 3 a Vigsø by og sogn,
Victor Bunch Kjærgaard,
løbe nr. 3, matr. nr. 38 Vigsø by og sogn,
f-'Iads
P. Hansen,
løbe nr. 4, matr. nr. 39 a Vigsø by og sogn og
matr. nr. 71 b Nørtorp by, Ræhr sogn, Jørgen Hundahl.
Ingen panthavere

var mødt.

Viborg· amtsråd, byudviklingsudvalget
holm-egnen

og rigsantikvarens

for Thisted-Hanst-

fortidsmindeforvaltning,

J~hus, var

indkaldt, men ikke mødt.
Forinden

selve mødet 'afholdtes besigtigelse

lerne, hvor Hanstholm kommune var repræsenteret
niør Okkels, der bemærkede,
en betydelig udvidelse

at kommunen

ved kommuneinge-

ønsker, at fredningen

dispositionsplan

På mødet drøftedes
gjordes, at påstanden

:e'

efter

af Hanstholm by ikke vil være til hinder

for en vej op til den udvidede by langs fredningens
jfr. kommunens

af area-

nordgrænse,

af 1966.
fredningspåstanden,

om gødningsforbud

og det klar-

alene vedrører

arealet på lodsejer nr. 2 Victor Bunch Kjærgaards

skrænt-

ejendom og skrænt-

o

arealet pa lodsejer nr. 4- Jørgen Hundahls ejendom fra denne ejers
østskel og ca 60 romod vest parallelt

med landevejen.

6.
Sekretariatsleder
for Viborg amt, bemærkede,

Aage Ramsing, fredningsplanudvalget

at fredningssagen

belige, rekreative

og naturvidenskabelige

hensyn. I,det. landskabe-

lige ses kontrasten

mellem skræntpartiet

og det flade forland. De

bestående læhegn bestyrker kontrasten,
at åbne udsigten fra landevejen
~.,

er rejst af landska-

tiet. Fredningsplanudvalget

men det vil være ønskeligt

for østfrakommende

finder det ønskeligt at fjerne hele

det i fredningen værende skovstykke tilhørende
men dette kan selvfølgelig

statsskovbruget,

kun ske, hvis toiletbygningen

eller flyttes. Det må under alle omstændigheder
~;..
~,'

.,

~~

at så meget som muligt af beplantningen
til toiletbygningen

moq skræntpar-

fjernes

anses ønskeligt,

fjernes under hensyntagen

og rastepladsen.

Der var enighed om, at fredningen ikke er til hinder
for, at statsskovbruget

fjerner træer for at åbne for udsigten

østfra mod Hanstholmknuden.
På mødet drøftedes
mulighed for offentligheden
skræntkammen

skov- og klitvæsen

e

udsigtsspørgsmålet.

Overklitfoged

Skarregaard

Lodsejerne

ejendom.

udtalte, at han for statens

'100

af arealer, bl. a. af hensyn til

havde lejlighed til at udtale sig

G

april 1975 holdt fredningsnævnet

ket deltog repræsentanter

for fredningsplanudvalget

amt, Danmarks Naturfredningsforening,
de forvaltning

fra

ville optage drøftelse med Victor Bunch Kjær-

gaard om eventuelt mageskifte

Den

om at skabe

til færdsel til et udsigtspunkt

på Victor Bunch Kjærgaards

•

e,

endvidere spørgsmålet

møde, i hviL~
for Viborg

rigsantikvarens

fortidsmin-

og statens skov- og klitvæsen.

For rigsantikvarens
museumsinspektør

fortidsmindeforvaltning

Georg Kunwald,

mødte

der udtalt~ at kun en høj ligger

inden for det fredede område, idet høj 1105.2 er placeret uden
for fredningsområdet.

Høj 1105.3, der ligger inden for fredningen,

viser sig at være overpløjet,

hvilket efter foreliggende

luftfoto

af lo. april 1959 synes at være sket før denne dato, det vil sige
i tidligere ejers tid. Ejeren har pligt til at genoprette højen
1105.3, hvilket lettest kan ske ved at pløje i ring med furen vendt

,>

mod højmidten,

indtil højen har opnået den i den tinglyste fred-

ningsbeskrivelse

angivne højde på 1,5 m og diameter på 2~ m. Hø-

jen med denne størrelse skal fremover holdes uden for dyrkning.
Da sagens primære formål er en fredningsmæssig
stenalderskrænt,

skønnes beplantningen

beskyttelse

af en

langs skræntens øvre rand

særdeles uheldig, hvorfor det anbefales at søge denne fjernet gennem fredningssagen.

;'--

,",

Fredningsnævnet
brugsdriften

besluttede,

at det af hensyn til land-

ikke vil kræve hegnet syd for gravhøjene fjernet.
løvrigt tiltrådte fredningsnævnet

tør Kunwald anførte vedrørende
for fredningens

gravhøjen 1105.3, der ligger inden

område, og det tilkendegaves

har pligt til retablering

lodsejeren, at han

af højen som anført.

Danmarks Naturfredningsforening
de forhandlinger,

det af museumsinspek-

påstod på baggrund af

der er ført mellem statens skov- og klitvæsen

og lodsejer nr. 2, Victor Bunch Kjærgaard,

om mageskifte af area-

e

ler, bl. a. af hensyn til udsigtsspørgsmål,

og som er endt resul-

411',

tatløse, nedlagt følgende supplerende

e

"Offentligheden
parkeringspladsen

fredningspåstand:

tillægges ret til færdsel til fods fra

på matr. nr. 2 k over matr. nr. 3 ~ mod nordvest

op til skræntens sydøstligste

højdepunkt,

som angivet på frednings-

kortet. Adgangen etableres ved en stente i hegnet."
Der blev indgået forlig med samtlige lodsejere om erstatning for fredningen.
Lodsejer nr. 2, Victor Bunch Kjærgaard, matr. nr. 3 a Vigsø by og
sogn.
Arealerstatningen
2.2 22 o k r. Ved en efterfølgende

opgjordes af fredningsnævnet

til

beregning af arealerne ændredes

erstatningsberegnine;en til 22.2LJ·o kr., der fremkommer således:

8.
0,7 ha uden for byggelinie,

må gødes, men ikke i

omdrift, 1800 kr. pr. ha.

1.260 kr.

1,7 ha uden for byggelinie

(skov), 1200 kr. pr. ha. 2.040 kr.

resten er beliggende

indenfor.

4,1 ha må ikke gødes (lyng), 2000 kr. pr. ha.

8.200 kr.

2,0 ha. må ikke gødes (skrænt), 1200 kr. pr. ha.

2.400 kr.

4,8 ha. må gødes, men ikke i omdrift, 1200 kr.

f

t'"

~-

pr. ha.

5.760 kr.

4,3 ha. landbrugsjord

uden særlige indskrænk-

ninger, 600 kr. pr. ha.

2.580 kr.

,

~
~
"

laIt

22.240 kr.

I

•

Lodsejeren

fremhævede,

at fredningen

går meget nær

på hans ejendom, og han finder, at han på dette grundlag må kræve
en noget højere erstatning

for de 4,3 ha. nær ejendommen

Han kan akceptere de fastsatte t~~ster med en forhøjelse
ha., således at erstatningssummen

andrager

(lyng).
på de 4,3

ialt 25.000 kr.

Der blev herefter indgået forlig om erstatning
ningen med 25.000 kr., idet dog spørgsmålet

•

om erstatning

for fredfor even-

tuel offentlig adgang ikke er medtaget heri •
Jesper Refn oplyste, at han telefonisk

~

spørgsmålet

e

turfredningsrådet,

om gødskningsgrænsen

med lektor Tyge Christensen,

og Tyge Christensen

at gødskningsforbudet

Na-

havde ingen indvendinger

på Victor Bunch Kjærgaards

kes til alene at omfatte lyngarealet
sydøstvendte

har drøftet

ejendom indskræn-

ved ejendommen

og selve det

skræntparti.

Lodsejer nr. 3, Mads P. Hansen, matr. nr. 38 Vigsø by og SOgn.
Arealerstatningen
1.680 kr., der fremkommer

opgjordes af fredningsnævnet

til

således:

0,8 ha uden rådighedsindskrænkning,

1200 kr.

pr. ha.
0,2 ha med rådighedsindskræru{nings

960 kr.
600 kr.

imod,

pr. ha.

120 kr.

1,0 ha., der ikke må bringes i omdrift/ gødes, +
600 kr.

600 kr. pr. ha.
laIt

1.680 kr.

For lodsejeren mødte dennes svigersøn, gårdejer
Henning Gertsen, der oplyste, at han har haft ejendommen i forpagtning i ca. lo år.

.

(

•

..

J_
,"'

For ca. 4 - 5 år siden påbegyndtes

gravning af hul i

skrænten med henblik på gravning af kridt til jordbrugsformål.
Hullet er ca. 35 m 2•
Efter forhandling akcepterede lodsejeren ved den befuldmægtigede

en forligsmæssig

ningen, heri indbefattet

erstatning på 2.000 kr. for fred-

forbud mod kalkudvinding.

Lodsejer nr. 4, Jørgen Hundahl, matr. nr. 39 a Vigsø by og sogn,
og matr. nr. 71 b Nørtorp by, Ræhr
Arealerstatningen
1.476 kr., der fremkommer

SOgn.

opgjordes af fredningsnævnet

således:

2,4 ha med rådighedsindskrænkning,

600 kr •

.-.

pr. ha.

~tt

0,06 ha, der ikke må bringes i omdrift/gødes,+

1-'

til

1.440 kr.

600 kr. pr. ha.

36 kr.
laIt

Efter forhandling

1.476 kr.

akcepterede lodsejeren

en forligs-

mæssig erstatning på 2.000 kr. for fredningen.
Samtlige erstatningsbeløb
dato med l

forrentes fra kendeIsens

% over Danmarks Nationalbanks diskonto på denne dato.
Sagen blev udsat, idet fredningsnævnet

til Danmarks Naturfredningsforening
~

direktoratet

for statsskovbruget

henstillede

at optage forhandlinger

om gennemførelse

med

af mageskifte

med Victor Bunch Kjærgaard.
l skrivelse af 2. juli 1975 fra direktoratet

for

lo.
statsskovbruget

til Danmarks Naturfredningsforening

udtales:

" Evt. mageskifte ved Tved klitplantage.
Under henvisning
vedr. muligheden

til foreningens

skrivelse af 7/5 d.å.

for en udgang af den rejste fredningssag

for en

I

r

del af Hanstholm Knude ved Hesseldal

gående ud på et mageskifte,

.,

hvorved statsskovvæsenet
~'"

~<.

1,'

~

i Tved klitplantage,

skulle afgive ca. 11,6 ha af dets ejendom

afd. 971 b, mod ca. 13 ha af matr. nr. 3 a

Vigsø og Bjerre, der er en del af det areal, som foreningen har rejst
fredningssag

for, skal direktoratet
Direktoratet

bemærke følgende:

har allerede i januar d.å. gennem overklit-

fogeden ved Thy distrikt modtaget forespørgsel
"

afvist det ud fra den betragtning,

om dette magelæg, men

at man ved sin erhvervelse

ejendommen Vutborg, som nu ønskes af den pågældende
tilstræbt

en helhed, som man fortsat forfølger,

dersom man atter afhændede

af

landmand, har

og som ville brydes,

en del af denne ejendom. Direktoratet

har derimod erklæret sig rede til at erhverve det bakkede areal, som
,I

t
,

der er rejst fredningssag

for, hvilket man stadig vedstår, dersom

landmand Victor Kærgaard måtte være interesseret.
Ved en drøftelse her i huset for nylig mellem forstkandidat Jesper Refn og kst. skovtaksator
rektoratets

Waage Sørensen blev denne di-

holdning nærmere udredt, og hertil skal føjes, at direk-

toratet vil være rede til at anlægge en sti til et højdepunkt

i kan-

ten af sin nuværende plantage i samme område, hvor man under fredningssagen

har planlagt en sti opover den private jord, således at

kravet om en sti over den private
tage for Victor Kærgaard,

jord, som sYnes vanskelig

at god-

evt. kunne frafaldes og udtages af fred-

ningspåstanden.
H. Frølund.

"

Den 28. august 1975 holdt fredningsnævnet
hvilket deltog forstkandidat

Ebbe Vang-Pedersen

udvalget for Viborg amt og overklitfogcd

på ny møde, i

for fredningsplan-

P. Skarregaard

for statens

11.
skov- og klitvæsen

samt lodsejeren

med regnskabskonsulent

Victor Bunch Kjærgaard

sammen

Kjeld Nielsen, Thisted.

Danmarks Naturfredningsforening

var indkaldt til mødet,

men meldte forfald ved mødets begyndelse.
Der foretoges besigtigelse
statsskovb~get

med udpegning

af, hvor

uden for fredningen har planlagt en sti i arealet

vest for fredningen ud på en knold af Hanstholmknuden,

•

udsigtspunktet

på Victor Bunch Kjærgaards

Forstkandidat
planudvalget

den af statsskovbruget

Victor Bunch Kjærgaard,

sig, at der gives offentlig adgang

f

i

Victor Bunch Kjærgaard

'

~~\
"

,; ,

,

.

k,

•
e
•

at mageskifte

for en

ejendom særligt presserende.

ver hans ejendom op til udsigtspunktet

~
,

for udsigt fra

sti ikke finder behovet

sti over Victor Bunch Kjærgaards

modsætter

udtalte, at frednings-

til de nye muligheder

planlagte

Lodsejeren,

areal besigtigedes.

Ebbe Vang-Pedersen

under henvisning

ligesom

fastholdt,

at han

- også som sti - o-

på Hanstholmknudens

hjørne.

erklærede, at han er villig til

arealet, hvorom der tidligere er forhandlet,

eller delvist, såfremt statsskovbruget

helt

senere skulle finde et are-

al, der er egnet til mageskifte •
Overklitfoged

Skarregaard

oplyste, at statsskovbruget

har fremsendt udkast til stianlæg til fredningsplanudvalget.
Under henvisning
for fredningen

er udsigt mod syd og øst, at en offentlig adgang

til hele lodsejerens
ge anvendelse

nævnte areal vil forringe den landbrugsmæssi-

af arealet, at en hegning af stiareal og udsigespunk-

tet vil virke landskabelig
holmknudens

til, at der fra statens areal nord

uheldig,

og at adgang til arealet

(Hanst-

sydøstlige hjørne) eventuelt senere kan opnås ved mage-

skifte, fandt fredningsnævnet

for tiden at måtte afstå fra gennem-

førelse af offentlig adgan5 til arealet.
Sagen blev derefter

optaget til kendelse.

12.

2. Fredningsbestemmelsernes

indhold.

Fredningsnævnet
og fredningsbestemmelserne

finder, at fredningen bør gennemføres,
fastsættes til følgende:
l.

De på tinglysningskortet

med særlig signatur viste

arealer ( areal omfattet af gødningsforbud)

skal henligge i natur-

tilstand. Arealerne må ikke bringes i omdrift. Arealerne må ikke
gødes og ikke behandles med giftstoffer

eller med plantehormoner.

Arealerne må fortsat anvendes til græsning.
2.

De ligeledes på tinglysningskortet

med særlig signatur

viste arealer ( arealer, der ikke må bringes i omdrift) må anvendes til vedvarende

græsning. Arealerne må gødes og eventuelt med

passende mellemrum omlægges.

3.

e
e
e

Yderligere beplantning
de læhegn og plantninger

må ikke finde sted. Eksisteren-

må vedligeholdes

Terrænformerne

og fornyes.

må ikke ændres ved afgravning

eller

opfyldning.
Pleje af de under punkt l og 2 nævnte arealer ved fjernelse af selvsået træ- og buskvækst,
foranstaltninger

til bevarelse

græsning og eventuelle an~re

af en ønsket naturtilstand

kan, så-

fremt ejeren ikke selv ønsker at foretage arbejdet, iværksættes
fredningsmyndighedernes

foranledning

på

og regning.

~.
Bebyggelse er ikke tilladt, ligesom opstilling af skure, boder, master, transformerstationer

eller andre skæmmende ind-

13.
retninger ikke må finde sted.

5.
Campering og teltslagning

er forbudt.

6.

.~

Bilophugningspladser,

motorbaner og lignende må

ikke etableres.
Henstilling

af udrangerede

maskiner samt henkastning

•

automobiler,

landbrugs-

af affald er ikke tilladt •

.

Der er ikke ved fredningen givet offentligheden

ad-

gang til de fredede arealer udover, hvad der er indeholdt i naturfredningslovens

generelle bestemmelser.

j

8.

Påtaleret tillægges
nordlige fredningskreds,
ningsplanudvalget

e
tt

fredningsnævnet

for Viborg amts

Danmarks Naturfredningsforening,

fred-

for Viborg amt og Naturfredningsrådet.

3. Forrentning.

tt

Samtlige erstatninger
ningslovens
med l

forrentes i medfør af naturfred-

§ 21, stk. ~, fra kendelsens

dato, til betaling sker,

% over den af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto, der

er gældende på kendelsens

dato.

Et zinktryk af 23. oktober 1975 udvisende de fredede
arealer, der ialt udgør 23 ha - hvoraf 2,0 ha tilhører statens
skov- og klitvæsen,
nærværende kendelse.

og 21 ha private lodsejere - er vedhæftet

14-.
Thi bestemmes:

e

Nedennævnte

ejendomme fredes som ovenfor bestemt og

på de i kendelsen anførte vilkår.
Erstatningerne
~ .,

Lb. nr.

udgør følgende beløb:
Fredet

I-1atr.nr.

...

Erstatning

Navn

areal i ha

e,

-

l.

l b Vigsø

2,0

kr.
statens

by og sogn

skov- og

( 2-k er ind-

klitvæsen

o

draget under l b)
2.

3 a Vigsø

17,6

by og sogn

Victor

25.000

~
,

Bunch

I

Kjærgaard

3.

38 Vigsø

1,0

by og sogn

el
e
el

4-.

Mads. P.

2.000

Hansen

39 a Vigsø

2,4-

by og sogn

Jørgen

2.000

Hundahl

og 71 b
Nørtorp by,
Ræhr sogn
Erstatningerne
sker, med l

forrentes fra kendeIsens

dato, til betaling

% over den af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto,

der er gældende på kendeIsens
Erstatningerne

dato.

afholdes med t af statskassen

og t af Vi-

borg amtskommune.
Da der ikke er fremsat krav fra pant- eller andre rettighedshavere

om andel i erstatningen,

vil denne være at udbetale til

de anførte lodsejere.
Kendelsen vil være at tinglyse på de anførte ejendomme.

15.

Ib Lind Larsen.

H. Ovesen Nygaard.

Mogens SvenninEsen.

,

.
~

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet

for Viborg amts

nordlige fredningskreds •

•

fl~~
~
Ib Lind Larsen.

Ovennævnte kendelse kan inden 4 uger efter kendelsens
modtagelse indbringes for Overfredningsnævnet
digheder m.v. jfr. naturfredningslovens

"

§ 22.

af en række myn-

1:25.000

REG.NR.

obo20.

co

a

/

r' DEL AF HANSTHOLM

ll. VED
r

HESSELDAL

KNUDE
BJERG

SI GNATURFORkLARING:
I
I
I

Vigsø og Bjerre byer,
VigsCJ sogn og
Nørtorp Sædegårds
parceller,
Ræer sogn.
Vi borg amt
Matrikelkort
1:1..000, åjour til nov. 197!..
S_~enskåret
og suppleret
af
FrEioningsplan udvalget for V, borg amt, sekret ariatet.

le

11

~~

Fredningsgrærse

D

Areal

omfat~et

_

Areal

der tk~e må bringes i omdrift

•

8eskyttelsesl1inje
Toiletbygning

p

Parkering

l

af gødningsforbud

ved fortidsminde)

og dyrkningsforbud

skov og vej

på glo vejareal

23.10.1975

06020.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 06020.00
Dispensationer i perioden:

23-04-1991

Udskrift

af
forhandlingsprotokollen
for fredningsnævnet
for Viborg amts nordlige fredningskreds.

Den 23. april 1991 holdt fredningsnævnet
ge fredningskreds
møde på dommerkontoret
Mødt var formanden,

e
e

dommer

for Viborg
i Nykøbing

Knud S. Lund, Nykøbing

amts nordliMors.

Mors.

Der foretages:
Sag nr. F 26/91
Ansøgning

om dispensation

cember 1975 om fredning
skræntparti

til

fra fredningsnævnets
af Hanstholmknudens

opførelse

af gylletank

kendelse

syd-

af 30.de-

og sydøstvendte

på matr. nr. 3 a, m.fl.,

Vigsø bugt.

Der fremlagdes:
1.

Skrivelse

forvaltning,

af

15.

april

1991 fra Hanstholm

kommune,

teknisk

med bilag.

Formanden
bemærkede, at han den 19. april 1991 har foretaget besigtigelse
i sagen. Gylletanken
kan dårligt placeres
andetsteds
og er nødvendig
for ejendommens drift. Besætningen er på 300
kreaturer

inklusive

opdræt.

Efter
en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte
medlem Erik
Saugbjerg,
Skive, og det kommunalvalgte
medlem Ingelise Søgaard,
Frøstrup,
meddelte fredningsnævnet
enstemmigt tilladelse i henhold til naturfredningslovens
§ 34 til opførelse
af den ansøgte
gylletank.

e
~d. . sf0

\'i\\\\'~-cro\
~

0

Tilladelsen
fra dato.

bortfalder,

'såfremt den ikke er udnyttet

inden 5

år

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens
§ 34, stk. 2 indbringes
for Overfredningsnævnet,
Sekretariatet,
Slotsmarken
15, 2970
Hørsholm, af bl.a. den, der har begæret fredningsnævnets
afgørelse, og forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen
gældende klageberettigede.

I

er meddelt

den på-

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
retholdes af overfredningsnævnet.
Sagen sluttet.
Mødet hævet.

l,
Fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige fredningskreds, den 2 5. APR 199 1

Er
op-

