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Sag nr. 250. Fredning af arealer mellem Bovbjerg fyr og

Dybå •

Kendelse:

(Meddelt den 7. august 1989)

Overfredningsnævnets afgØrelse af 30. november 1988 om
erstatning i anledning af fredningen af arealer mellem
Bovbjerg fyr og Dybå i Lemvig kommune, RingkØbing amt er
påklaget til taksationskommissionen vedrØrende naturfred-
ning af sagens lØbenr. l, Elna Krogager, lØbenr. 4, Svend
Kastberg Hinrichsen, og lØbenr. 12, Christian Dyekjær.

Taksationskommissionen har den 28. juni 1989 besigtiget de
fredede arealer og forhandlet med ejerne, som var bistået
af landskonsulent Ole Kirk, Landskontoret for Landboret
(lØbenr. l og 4) og advokat K. Skovborg Andersen,
RingkØbing (lØbenr. 12).

Kommissionen har herefter besluttet at udsætte afgØrelsen
vedrØrende lØbenr. l, idet man har bedt overfredningsnævn-
et tage stilling til det nærmere omfang af arealafståelsen
fra denne ejendom. Kommissionens afgØrelse vil blive med-
delt i en senere kendelse.
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ad lØbenr. 4.

For taksationskommissionen har konsulent Kirk gjort gæl-
dende, at det må lægges til grund, at det afståede areal i
overensstemmelse med en arealattest af l. marts 1954 har-
en stØrrelse på 0,4260 ha. For dette areal nedlægges
fØlgende erstatningspåstand:

0,266 ha
0,16 ha

30.000 kr. pr. ha
7.000 kr. pr. ha

7.980 kr.
1.120 kr.

Arealerstatning ialt 9.100 kr.

For samtlige ulemper, herunder for
tab af herlighedsværdi 10.900 kr •

• Erstatningspåstand ialt 20.000 kr.

Til stØtte for de påståede hØjere takster for arealerstat-
ningen har konsulent Kirk henvist til, at disse svarer til
handelsværdien på afståelsestidspunktet. I Øvrigt begrun-
des erstatningspåstanden foruden i tab af herlighedsværdi
med, at ejeren som fØlge af fredningen definitivt er af-
skåret fra at bebygge ejendommen med et sommerhus.

Med hensyn til stØrrelsen af det afståede areal har amts-
fredningsinspektØr Gert Alsted under taksationen udtalt
sig i overensstemmelse med det, der er anfØrt i over fred-
ningsnævnets erstatningsafgØrelse s.2 f.o., Taksationskommissionen finder ligesom overfredningsnævnet
ikke grundlag for at anfægte den af amtet foretagne areal-
opmåling.
Der er ikke grundlag for at fastslå, at handelsværdien af
skrænt- og forstrandsarealet overstiger 5.000 kr/ha.
Derimod findes afståelsen af arealet oven for skrænten
efter kommissionens skØn med hensyn til arealets karakter
og pris forholdene at burde erstattes efter en takst på
30.000 kr./ha.

•
Allerede når henses til, at der er tale om en udlod af be-
skeden stØrrelse, beliggende langt fra ejendommens bygnin-
ger og Øvrige tilliggende, er der ikke basis for at anta-
ge, at afståelsen bevirker et tab for ejeren ud over are-
alprisen. Selvom fredning og afståelse til det offentli-
ge ikke var sket, må det anses for udelukket, at der kunne
være opnået tilladelse til at bebygge arealet med et som-
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merhus, hvilket som fØlge af den udsatte placering nær
skrænten næppe heller i praksis kunne være kommet på tale.

Idet erstatningen for afståelse af 0,09 ha oven for
skrænten herefter fastsættes efter en takst på 30.000
kr./ha, forhØjes den ejeren tillagte erstatning til 3.500
kr.
spØrgsmålet om godtgØrelse for sagkyndig bistand udsættes
til afgØrelse i forbindelse med erstatningsfastsættelsen
vedrØrende lØbenr. 1 •

• ad lØbenr. 12.

For taksationskommissionen har advokat Skovborg Andersen
gentaget den for overfredningsnævnet nedlagte erstatnings-
påstand, der specificeres således:

Arealafståelse

a. 0,84 ha 10.000 kr. 8.400 kr.

b. 0,48 ha 70.000 kr. 33.600 kr.

42.000 kr.

Værdiforringelse 80.000 kr.

I Samlet erstatning 122.000 kr.

Den krævede afståelseserstatning bygger, med en skØnsmæs-
sig modifikation, på den gennemsnitlige værdi pr. ha af
hele ejendommens areal ifØlge den offentlige ejendomsvur-
dering, medens værdiforringelsen i Øvrigt beror på tab af
herlighedsværdi, navnlig som fØlge af offentlighedens
færdsel og ophold på det afståede areal. Til stØtte for
sidstnævnte post i erstatningskravet henvises til en er-
klæring fra statsautoriseret ejendomsmægler Emil Andersen,
RingkØbing.

Taksationskommissionen finder ikke grundlag for at fast-
sætte erstatningen for arealafståelse efter det af advokat
Skovborg Andersen hævdede princip. Grundværdien af den
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samlede ejendom knytter sig i væsentlig grad til retten
til at have en boligbebyggelse på ejendommen, og denne ret
forbliver hos ejeren. Efter jordboniteten på det pågæl-
dende sted er der ikke basis for at antage, at værdien af
det afståede areal overstiger 25.000 kr. henholdsvis
5.000 kr. pr. ha, således som det er lagt til grund ved
overfredningsnævnets erstatningsfastsættelse.

•

Under hensyn til bebyggelsens særlige anvendelse ved opde-
ling i ejerlejligheder, der agtes bortsolgt som feriebo-
liger, finder kommissionen derimod, at afståelsen af area-
let nærmest skrænten og havet bevirker en særlig nedgang i
restejendommens handelsværdi i form af mistet herligheds-
værdi. Erstatningen herfor finder kommissionen efter om-
stændighederne at kunne fastsætte til 40.000 kr., med
hvilket belØb den af overfredningsnævnet fastsatte erstat-
ning derfor vil være at forhØje.

Herefter bestemmes:

Der fastsættes fØlgende erstatninger for afståelse og
fredning af arealer under denne taksationssag:

LØbenr. 4, Svend Kastberg Hinrichsen 3.500 kr.

I LØbenr. 12, Christian Dyekjær 56.200 kr.

BelØbene forrente s som bestemt ved overfredningsnævnets
afgØrelse af 30. november 1988.

I godtgØrelse for sagkyndig bistand for taksationskom-
missionen tillægges der lØbenr. 12, Christian Dyekjær et
belØb på 2.500 kr.

Jens LunØe

Karl Nielsen Jens Peder Hedegaard
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TAKSATIO NSKOM MISSION EN
VEDRØRENDE NATURFREDNING
ADRESSE.

SLOTSMARKEN 13. 2970 HØRSHOLM
TLF 02 76 53 76

REG. NR. O? 7~ I. 000

Sag nr. 250. Fredning af arealer mellem Bovbjerg fyr og

Dybå.

Kendelse II

(Meddelt den ll. oktober 1989)

e
e
•

Overfredningsnævnets afgØrelse af 30. november 1988 om
erstatning i anledning af fredningen af arealer mellem
Bovbjerg fyr og Dybå i Lemvig kommune, RingkØbing amt er
påklaget til taksationskommissionen vedrØrende naturfred-
ning af sagens lØbenr. l, Elna Krogager, lØbenr. 4, Svend
Kastberg Hinrichsen, og lØbenr. 12, Christian Dyekjær •

Taksationskommissionen har den 28. juni 1989 besigtiget de
fredede arealer og forhandlet med ejerne, af hvilke
lØbenr. l og 4 var bistået af landskonsulent Ole Kirk,
Landskontoret for Landboret.

Under mØdet med lodsejerne blev det vedrØrende lØbenr. l
gjort gældende, at den erstatning for afståelse af 0,12 ha
a 25.000 kr. = 3.000 kr., som ved overfredningsnævnets er-
statningsafgØre1se under lØbenr. 6 er tilkendt Andelsfore-
ningen Temare, i virkeligheden tilkommer Elna Krogager,
som er ejer af matr.nr. 14 a LyngshØj by, Trans. Fru
Krogager gjorde derfor krav-på, at den erstatning, tak-
sationskommissionen fastsætter for afståelse af det pågæl-
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dende areal, ved taksationskendelsen tillægges hende.

Efter det fremkomne besluttede taksationskommissionen at
udsætte sagen for så vidt angår lØbenr. l for at forelægge
det rejste spØrgsmål for overfredningsnævnet.

Med hensyn tillØbenr. 4 og 12 har taksationskommissionen
truffet afgØrelse ved en kendelse, som er meddelt den 7.
august 1989.

Overfredningsnævnet har ved skrivelse af ll. september
1989 meddelt, at det kan tiltræde, at erstatningen vedrØ-
rende det omhandlede areal tilkommer Elna Krogager.
Overfredningsnævnet har bekræftet, at arealet har en stØr-
relse på 0,12 ha, og at fredningsgrænsen over matr.nr.
14 a har det forlØb, som svarer til det på kortet til
fredningsnævnets kendelse viste og i terrænet markerede
areal.

på ejerens vegne har konsulent Kirk nedlagt fØlgende er-
statningspåstand:

For afståelse af 5,26 ha, beliggende
ovenfor skrænten a 30.000 kr. pr. ha

For afståelse af 0,12 ha a 30.000 kr.
pr. ha
arealet er anfØrt under lb.nr. 6

157.800 kr.

3.600 kr.

e
e•

For afståelse af 6,3 ha skrænter m.v.
a 7.000 kr. pr. ha 44.100 kr.

Arealerstatning ialt 205.500 kr •

For samtlige ulemper, herunder for
ejendomsindskrænkning, tab af herligheds-
værdier, herunder direkte adgang til
havet, driftsforstyrrelser m.v. 200.000 kr.

Erstatningspåstand ialt 405.500 kr.

Til stØtte for de påståede hØjere takster for arealerstat-
ningen har konsulent Kirk henvist til, at disse svarer til
handelsværdien på afståelsestidspunktet. Han har be-
stridt, at der er grundlag for at nedsætte erstatningen
som fØlge af, at ejeren bevarer brugs- og jagtretten i en
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lo-årig periode. Aftalen herom er indgået i fredningsmyn-
dighedernes interesse. Med ejendommens nuværende drifts-
form er dyrkningsretten til arealet uden Økonomisk betyd-
ning og mængden af vildt er begrænset.

I en af konsulent Kirk udarbejdet skriftlig redegØrelse
for erstatningspåstanden anfØres bl.a. fØlgende:

"Ejendommen blev kØbt i 1979 for 2,5 mille kr. Den blev
prioriteret for 70 pct.s vedkommende med 10 pct.s kredit-
foreningslån på obligationsbasis. Det resterende belØb
blev udbetalt kontant. Til ejendommen er der ialt 71 tdr.
land, hvoraf de 21 tdr. land afstås i forbindelse med om-
handlede sag.

Arealerne drives med korn og ærter samt græs.

Der er ingen kreaturer på ejendommen p.t. Der er enkelte
heste. Der er en staldbygning, hvori der er 550 slagte-
svin, hvilket pr. år giver en produktion på ca. 1800 stk.

Siden ejendommen blev overtaget i 1979, er den ombygge t og
moderniseret. Blandt andet har stuehuset gennemgået en
modernisering, ligesom staldbygningen er sat i stand.
Svinestalden er på 800 m2 og bygget i 1972.

I 1982 blev der bygget en silo til 2300 tdr. korn.

Der er 5 heste på ejendommen, som står i en separat he-
stestald. Derudover er der en ladebygning, garage m.v.

e
e
e

De eksproprierede arealer er dels brugt til afgræsning,
dels brugt til dy~kning af almindelige landbrugsafgrØder.
Ca. 3 ha af de ovenfor liggende skræntarealer har været
dyrket og inddraget i almindelige sædskifter. De Øvrige
ovenfor liggende skræntarealer er for stØrstedelens ved-
kommende frodige græsmarker, som er velegnede til afgræs-
ning. Det bemærkes, at der er tale om særdeles god jord.
Bortset fra det sydligste af det afståede, er der tale om
stiv lerjord.

Arealerne er iØvrigt eksproprieret af hensyn til det sti-
gende tryk fra feriegæster fra Badehotellet i Bovbjerg
samt for de ferieboliger, der er etableret dels syd for
Tagtorfjelden, dels nord for Bovbjergområdet. I den for-
bindelse har kommunen været udfarende med hensyn til gen-
nemfØrelsen af fredningen. Det er bl.a. udtalt, at area-
let skal bruges til publikum fra feriestederne i området.

Den indstilling var i diametral modsætning til indstillin-
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gen i 1979, hvor ejendommen blev kØbt, idet det dengang
blev oplyst, at der ikke var planer om at udbygge turismen
i området.

Dette var bl.a. baggrunden for, at fru Krogager kØbte
ejendommen, idet man Ønskede at bo et et område, som man
kunne have for sig selv.

Indtil ekspropriationen blev gennemfØrt, kunne arealet
lukkes for publikum. At man gennem årene har acceptere
turisme på arealet hænger sammen med, at det i hvert fald
i begyndelsen var begrænset, hvor stor turiststrØm der
var, og at man fik en aftale om en rimelig indhegnings-
facon m.v.

Fru Krogager har haft 850 lb. m langs stranden ud mod
Vesterhavet. Arealet har altid været indhegnet.

Herligheden med den direkte adgang til havet ned over egne
arealer uden turister tages fra Elna Krogager og gives til
det øvrige publikum......
på græsningsarealerne, som eksproprieres, har man bl.a.
kØrt ajle ud. på den måde har man kunnet afhjælpe ejen-
dommens miljØproblemer.

e
e
•

En produktion på 1800 slagtesvin svarer til 60 dyreenhe-
der. For hver 1,7 dyreenheder kræves l ha til udspredning
af husdyrgØdning. For at fØlge miljØlovens krav kræves
der således 35 ha. Det var stort set det areal, man havde
fØr ekspropriationen. Reduceres arealet med strandarea-
let, som ikke kan bruges, havde man fØr ~kspropriationen
33 ha. Der var derfor næsten balance mellem jordtil-
liggende og antal dyreenheder. Denne balance forrykkes,
idet man efter ekspropriationen kommer ned på 27,5 ha •

Dette sammenholdt med, at der vil mangle ca. 10% af det
dyrkbare areal, medfØrer, at der skal gives et belØb for
ejendomsindskrænkning. Der vil opstå ubalance mellem
jordtilliggendet og ejendommens faste udlæg. Under et er
det udregnet til 100.000 kr., fordelt med 80.000 kr. for
direkte ejendomsindskrænkning og 20.000 kr. for forØgede
miljøproblemer.

De Øvrige 100.000 kr. under ulempeerstatningen er fastsat
for tab af herlighedsværdier.1I
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Taksationskommissionens bemærkninger:

Der er ikke grundlag for at fastslå, at handelsværdien af
skrænt- og forstrandsarealet overstiger 5.000 kr/ha.
Derimod findes afståelsen af arealet oven for skrænten ef-
ter kommissionens skØn med hensyn til arealets karakter og
prisforholdene at burde erstattes efter en takst på 30.000
kr/ha, og uden at erstatningen nedsættes som fØlge af den
ejeren indrømmede brugs- og jagtret

Med hensyn til virkningen af ejendomsindskrænkningen be-
mærkes:

Ejendommens samlede areal udgØr 38,8 ha. Heraf afstås ved
fredningen 11,68 ha, der udgØres af 5,38 ha dyrkningsegnet
jord oven for skrænten og 6,3 ha skrænt- og strandareal.

Arealafståelsen på knap 5 1/2 ha dyrkningsegnet - og god -
jord findes efter den anvendte driftsform og de på ejen-
dommen foreliggende bygninger, beregnet til svineproduk-
tion og med indkØb af foder udefra til den eksisterende
produktionskapacitet, ikke at medfØre en værdinedgang, der
ligger ud over det gennem arealerstatningen konstaterede
tab.

Hvad angår Øvrige driftsforstyrrelser, finder kommissio-
nen, at ejendommens driftsform med de eksisterende bygnin-
ger gØr problemet om adgang til gylleudspredning til et
teoretisk problem, der ikke på afståelsestidspunktet kan
udlØse særlig erstatning.

e
e
e

Handelsværdien af den omhandlede ejendom beror efter kom-
missionens opfattelse i så overvejende grad på muligheden
for rentabel landbrugsproduktion, at det ikke kan antages,
at afståelsen af arealet nærmest havet medfØrer en værdi-
nedgang i form af tab af herlighedsværdi, som ligger ud
over arealprisen.

Ejerens påstand om erstatning for ulemper ud over selve
arealafståelsen kan derfor ikke tages til fØlge.

Herefter bestemmes:

Den Elna Krogager tilkommende erstatning for afståelse og
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fredning af arealer under denne fredningssag (lØbenr. l og
6) fastsættes således:

5,38 ha a 30.000 kr. 161.400 kr.

6,3 ha a 5.000 kr. 31.500 kr.

laIt 192.900 kr.

BelØbet forrentes som bestemt ved overfredningsnævnets
afgØrelse af 30. november 1988.

l godtgØrelse for sagkyndig bistand under sagens behand-
ling for taksationskommissionen ydes et belØb på 8.000 kr.
BelØbet, der tillige vedrØrer sagens lØbenr. 4, kan
udbetales direkte til Landskontoret for Landboret.

Jens LunØe

Karl Nielsen Jens Peder Hedegaard

e
e
e
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OVERFREDNINGSNÆVNET
REG. NR. o ?76 /.0 (X1

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

Fredningsnævnet for Ringkøbing
Amts Fredningskreds
Kongevejen 10
6950 Ringkøbing

Den 29.06.90
J.nr. 2700/87

• Overfredningsnævnet er blevet gjort opmærksom på, at Overfredningsnævnets afgø-
relse af 30. november 1988 om fredning/afståelse af arealer mellem Bovbjerg
Fyr og Dybå fejlagtigt omfatter et areal af matr.nr. 14 ~ Lynghøj, Trans, der
imidlertid i 1986 er udstykket, således at fredningen rettelig angår et ca.
0,12 ha stort areal af matr.nr. 14 i smst.

Overfredningsnævnet har i denne anledning udfærdiget vedlagte tillægsafgørelse
af 29, juni 1989, som man anmoder fredningsnævnet om at lade tinglyse på
matr.nr. 14 i som adkomst for staten v/Miljøministeriet.

Samtidig bedes Overfredningsnævnets afgørelse af 30. november 1988 aflyst på
matr.nr. 14 a.

I Med venlig hilsen

~~
viceformand

.. Miljømtnlsteriet. J. nr. s~1..11!ii-oOd' S

., O 3 JUU '990
Akt. nr. -11
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Tillægsafgørelse

af 29. juni 1989

ee tilOverfredningsnævnets afgørelse af 30. november
1988 om fredning af arealer mellem Bovbjerg Fyr og
Dybå i Lemvig Kommune, Ringkøbing Amt (sag nr. 2700/87).

Ved ovennævnte afgørelse af 30. november 1988 har Overfredningsnævnet
bestemt, at nærmere angivne arealer mellem Bovbjerg Fyr og Dybå i Lyng-
høj ejerlav, Trans sogn, skal afstås til staten v/Miljøministeriet. Af-
ståelsen omfatter ifølge afgørelsen bl.a. et ca. 0,12 ha stort areal af
mat r .nr . 14 a.

• Overfredningsnævnet er nu blevet gjort opmærksom på, at matr.nr. 14 a i
1986 er udstykket, således at det areal, der er omfattet af fredningen/
afståelsen, hører til matr.nr. 14 i og udgør en del af en landbrugsejen-
dom tilhørende Elna Krogager, Trans, 7620 Lemvig.

Der henvises til vedhæftede udsnit af fredningskortet, hvorpå frednings-
grænsen er korrigeret på del af matr.nr. 14 i, Lynghøj, Trans.

på Overfredningsnævnets vegne

~~tøi~
viceformand

a, ~~;SN 1'2.11111~Oa:>~
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Kortbilag til over fredningsnævnet s
tillægsafgørelse af juni 1990 i
sagen om fredning af Bovbjerg fyr
til Dybå.

J.nv. ofn 2700/87
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Overfredningsnævnets afgørelse

af 30. november 1988

om fredning af arealer mellem Bovbjerg Fyr og Dybå
i Lemvig Kommune, Ringkøbing Amt (sag nr. 2700/87).

Fredningsnævnet for Ringkøbing Amts Fredningskreds har den 20. januar
1987 truffet afgørelse om fredning af et 23 ha stort kystareal ved Bov-
bjerg og Dybå i Lemvig Kommune. Fredningen har til formål at overdrage
arealerne til staten v/Miljøministeriet for at sikre almenheden adgang
til ophold og færdsel på klinten.

Fredningssagen er rejst i 1986 af Ringkøbing Amtsråd i forståelse med
Lemvig Kommune og omfatter 10 private lodsejere samt to ejendomme i of-
fentligt eje.

Fredningsnævnets afgørelse er i medfør af naturfredningslovens § 25 fo-
relagt Over fredningsnævnet til efterprøveIse og er for så vidt angår
fredningens indhold tillige påklaget af 2 af de berørte ejere.

l"
I

Fredningsamrådet er en stejl klint ud mod Vesterhavet. Arealerne oven
for klinten er udyrkede med undtagelse af enkelte græsningsarealer.
Skrænten er ikke stabil, idet den påvirkes af kraftig kyst- og overfla-
devandserosion.
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Området er i regionplanen fra 1985 og tidligere udpeget som naturområde
med særlig landskabelig værdi. Det daværende Fredningsplanudvalg og
Miljøministeriet har ved opkøb skaffet offentligheden adgang til klin-
ten flere steder. Gennemførelse af den rejste fredningssag vil sikre
et næsten sammenhængende opholdsareal og en natursti på ca. 5 km fra
Bovbjerg Fyr til Dybå.

Ejeren af lb.nr. 4 har påklaget Fredningsnævnets afgørelse, idet fred-
ningen afskærer ham fra opførelse af et sommerhus •

• Ejerne af lb.nr. 12 v/advokat Skovborg Andersen har påstået ejendommen
udtaget af fredningen under henvisning til, at fredningsgrænsen mere na-
turligt bør afsluttes ved den offentlige parkeringsplads 400 m nord for
ejendommen.•
Flere ejere har udtrykt ønske om anlæg af enkelte trapper ned til stran-
den for at undgå færdsel på skrænten med deraf følgende nedbrydning.
Der ønskes desuden opsat hegn langs fredningsgrænsen.

Ringkøbing Amt, Lemvig Kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Na-
turfredningsrådet har anbefalet Overfredningsnævnet at stadfæste Fred-
ningsnævnets afgørelse.

•
Naturfredningsrådet har tillige udtalt sin støtte til ønsket om, at ad-
gangen til skrænten sker ad trapper for at undgå slid på selve skrænten.

I sagens behandling, herunder besigtigelse af fredningsamrådet og møde
med de i sagen implicerede parter; har deltaget 6 af Overfredningsnæv-
nets medlemmer.

Overfredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

Det tiltrædes, at hele det område, der er omfattet af Fredningsnævnets
afgørelse pålægges fredningsbestemmelser efter naturfredningslovens
kapitel III navnlig til sikring af offentlighedens rekreative udnyt-
telse af området.
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Det tiltrædes ligeledes, at de pågældende arealer ved fredningen afstås
til staten med undtagelse af det allerede statsejede areal, der admini-
streres af Kystinspektoratet.

Realiteten i de af Nævnet fastsatte fredningsbestemmelser tiltrædes,
dog med den ændring, at det påbydes Miljøministeriet at anlægge 2 even-
tuelt 3 trapper på skrænten og, hvis de tilgrænsende ejere forlanger
det, at opsætte et trådhegn langs fredningsgrænsen.

• Idet Fredningsnævnets afgørelse af 20. januar 1987 ophæv~s, fastsættes
herefter følgende fredningsbestemmelser for det ca. 23 ha store område,
som er afgrænset på det til denne afgørelse vedhæftede fredningskort,
og som omfatter de på vedhæftede fortegnelse anførte matrikelnumre helt
eller delvis:•

Fredningens formål.

Fredningen har til formål at opretholde områdets landskabelige
og naturhistoriske værdier og at sikre offentlighedeQs rekreati-
ve benyttelse af området gennem overdragelse af arealerne til
staten v/Miljøministeriet.

• Bevaring af området.

De fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand, med-
mindre andet fremgår af de følgende bestemmelser.

Terrænændringer.

Det følger af § 2, at der ikke må foretages terrænændringer,
herunder ved gravning, opfyldning, plantning, oplæg eller lig-
nende foranstaltninger. Undtaget fra dette forbud er kystsik-
ringsarbejder udført af Kystinspektoratet, som frit kan foreta-
ge fornødne terrænændringer, sandflugtsdæmpning og materialeop-
læg.
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Bebyggelse og andre faste konstruktioner.

Der må ikke opføres bebyggelse, herunder skure, boder og tårne.
Der må ikke opsættes master eller skæmmende indretninger, cam-
pingvogne, telte o.lign. Der må heller ikke anbringes trapper
eller opsættes hegn, jfr. dog under § 6.

Arealernes drift iøvrigt •

• Miljøministeriet må alene foretage beplantning og fjerne eksi-
sterende beplantning som led i klintens pleje og vedligeholdel-

• se.

Forurening af naturen med henlæggelse af affald må ikke finde
sted.

Ejeren af lb.nr. l bevarer brugs- og jagtretten i en IO-årig pe-
riode på matr.nr. ll~, 12.~, 12~, 14~, 15 ~ og 15 ~ Lynghøj,
Trans. Brugsretten omfatter ikke dyrkning og skal udøves
sådan, at den ikke kommer i strid med fredningens formål.

Hegning og trapper., Det påbydes Miljøministeriet at opsætte et trådhegn langs fred-
ningsgrænsen, hvis de tilgrænsende ejere forlanger det.

Det påbydes endvidere Miljøministeriet at anlægge 2 eventuelt
3 trapper på skrænterne til regulering af offentlighedens ad-
gang til stranden.

Færdsel og ophold i området.

~ Offentligheden har ret til at færdes til fods og på cykel samt
opholde sig på hele det fredede område. Anden kørende færdsel,
herunder knallertkørsel, er ikke tilladt.
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Færdsel på skrænterne er ikke tilladt, og al adgang til stran-
den skal ske ad de anlagte trapper.

Hunde skal føres i snor.

~ Undtaget fra forbudene i pkt. a er færdsel og kørsel af persona-
le fra Kystinspektoratet i kystsikringsøjemed.

Undtaget er endvidere strandfogedernes hidtidige ret til færd-
sel m.v. i embeds medfør .

c. Miljøministeriet udlægger og vedligeholder en natursti langs
skræntoverkanten fra Bovbjerg Fyr til Dybå.

Afståelsen.

Hele det på fredningskortet indtegne de areal, jfr. de på vedhæf-
tede fortegnelse anførte matrikelnumre, afstås til staten v/Mil-
jøministeriet bortset fra matr.nr. 24 Lynghøj, Trans, der tilhø-
rer staten v/Trafikministeriet.

Afståelsen anses i økonomisk henseende for at være sket pr.
20. januar 1987 (datoen for Fredningsnævnets afgørelse). Miljø-
ministeriet overtager straks besiddelsen af det afståede.

Alle tinglyste servitutter opretholdes i det omfang, de vedrø-
rer det fredede område.

Udstykning sker ved Miljøministeriets foranstaltning og for Mi-
nisteriets regning.

Dispensation.

En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-7 kan meddeles efter
reglerne i naturfredningslovens § 34, hvis det ansøgte ikke vil
komme i strid med fredningens formål.

På Overfredningsnævnets vegne
1" ~//" , I d:::-; {'I-

r C <- '- (<:::../ /J:.;Bent JacobSen ~ ~
I

viceformand
ic
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F O R T E G N E L S E

over arealer, der helt eller delvis er omfattet af
Overfredningsnævnets afgørelse af 30. november 1988
om fredning af arealer mellem Bovbjerg Fyr og Dybå
i Lemvig Kommune, Ringkøbing Amt (sag nr. 2700/87).

Lynghøj, Trans:

• Matr.nr. 6 ~, 6 ~, 11 ~, 12 ~, 12 ~, 13 ~, 13 ~, 14 ~, 14 ~, 15 ~,
15~, 18~, 18 ~, 18 Q, 18 g, 19 ~, 19~, 22~, 22~, 22~, 24, 31 ~,
35 ~ og 35 b.

•

e·
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REG.NR. 7?' /

Overfredningsnævnets afgørelse

af 30. november 1988

om erstatning i anledning af fredning af
arealer mellem Bovbjerg fyr og Dybå i Lem-
vig Kommune, Ringkøbing Amt (sag nr. 2700/87).

fredningsnævnet for Ringkøbing Amts fredningskreds har ved kendelse af
20. januar 1987, som ændret den 27. februar 1987, truffet afgørelse om
erstatning i anledning af den samtidigt besluttede fredning og afståel-
se af arealer mellem Bovbjerg fyr og Dybå i Lemvig Kommune. Erstatning
for afståelsen er tilkendt ejerne af de 10 ejendomme i privat eje med
laIt 360.220 kr. Der er ikke tilkendt erstatning for fredningen af are-
aler i offentligt eje.

fredningsnævnet har tilkendt erstatning efter en takst på 25.000 kr.
pr. ha for arealer oven for brinken og 5.000 kr. pr. ha for arealer fra
brinken og ud mod havet. Endvidere har alle de private ejere fået et
beløb for tabt herlighedsværdi.

fredningsnævnets afgørelse er i medfør af naturfredningslovens·§ 25 fo-
relagt Overfrednlngsnævnet til efterprøveIse. Erstatningsfastsættelsen
er tillige påklaget tilOverfredningsnævnet af 2 af de private ejere.

Ejeren af ejendommen under lb.nr. 4, s. Kastbjerg Hinrichsen, har påstå-
et den tilkendte erstatning forhøjet på grund af manglende mulighed for
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opførelse af et sommerhus, og fordi ejendommen ifølge arealattest og
skatteskema har et større areal end angivet i afgørelsen.

Ejerne af lb.nr. 12, Lise og Christian Dyekjær, har ved advokat Skov-
gård Andersen påstået erstatningen forhøjet til 122.000 kr. under hen-
visning til ejendommens vurdering, beliggenhed, anvendelse og de ved
fredningen påførte betydelige gener.

I
Ringkøbing Amt har i forbindelse med indsigelsen med størrelsen af are-
alet under lb.nr. 4 oplyst, at arealerne er opmålt på grundlag af luft-
fotos fra 1983, men at kystarealerne hele tiden ændres som følge af ero-
sion, uden at det registreres i de officielle arealregistre.

I sagens behandling, herunder besigtigelse og møde, har deltaget 6 af
Overfredningsnævnets medlemmer.

Over fredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

Ved anden afgørelse af dags dato har Over fredningsnævnet tiltrådt den
omhandlede fredning med enkelte ændringer af fredningsbestemmelserne.

• Erstatningen i anledning af fredningen, hvorved de fredede arealer af-
stås til Staten, må fastsættes til arealernes handelsværdi.

Der findes ikke herudover at være grundlag for tilkendelse af erstat-
ning for mistet herlighedsværdi til nogen ejer som følge af afståelsen
af arealerne.

Erstatning for arealer oven for skrænten tilhørende lb.nr. l (E. Krog-
ager) nedsættes til 20.000 kr. pr. ha under hensyn til, at ejeren beva-
rer brugs- og jagtretten i en 10-årig periode.

De af Fredningsnævnet iøvrigt fastsatte erstatninger kan tiltrædes.
Det tiltrædes ligeledes, at der ikke er tilkendt erstatning for arealer
i offentligt eje.
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Der findes endvidere ikke anledning til at anfægte den af Amtet foretag-
ne opmåling af arealerne.

Erstatning i anledning af afståelsen eller fredningen tilkendes heref-
ter således:

Lb.nr. 1. El("1aKrogager :
5,26 ha a 20.000 kr.
6,3 ha a 5.000

105.200
31. 500 136.700

I
Lb.nr. 2. Andreas Peder Lund:

0,4 ha a 25.000
0,45 ha a 5.000

10.000
2.250 12.250

Lb.nr. 3. Lemvig Kommune: o

Lb.nr. 4. s. Kastbjerg Hinrichsen:
0,09 ha a 25.000
0,16 ha a 5.000 kr.

2.250
BOD 3.050

Lb.nr. 5. G. Andreasen:
1,lB ha a 25.000 29.500

I 1,26 ha a 5.000 6.300 35.BOO

Lb.nr. 6. Andelsforeningen Temare:
0,12 ha a 25.000 3.000

Lb.nr. 7. Ejerforeningen Trans Klit:
0,B4 ha a 25.000 21.000
0,35 ha a 5.000 1.750 22.750
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Lb.nr. 8. Mads Rækby:
0,35 ha Ej 25.000

Lb.nr. 9. Kystinspektoratet

Lb.nr . 10. P.M. Bruun:
0,59 ha Ej 25.000 14.750
0,10 ha Ej 5.000 500

8.750

o

15.250

Lb.nr . II. Ernst Kragelund:

• 0,37 ha a 25.000 9.250
0,86 ha a 5.000 4.300 13.550

Lb.nr. 12. Chr. Dyekjær:
0,48 ha a 25.000 12.000
0,84 ha cl 5.000 4.200 16.200

Erstatning ialt ==================~g~=~QQ

I

Erstatningsbeløbene forrentes efter naturfredningslovens § 19, stk. 4,
l. pkt., fra den 20. januar 1987 (datoen for Fredningsnævnets afgørel-
se) med en årlig rente, der er l % højere end den til enhver tid fast-
satte diskonto.

Over fredningsnævnet skønner, at afståelsen ikke medfører forringelse af
pantesikkerheden for de privatejede arealer under lb.nr. 2, 4, 5, 6,
7, 8, 10, 11 og 12.

I godtgørelse for sagkyndig bistand under sagens behandling for Over-
fredningsnævnet tillægges der ejeren af lb.nr. 12 et beløb på 5.000 kr.
Beløbet udbetales direkte til advokat K. Skovborg Andersen.

Den samlede fredningserstatning på 267.300 kr. med renter og det til-
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kendte omkostningsbeløb på 5.000 kr. udredes af staten med 75 % og af
Ringkøbing Amt med 25 %.

Overfredningsnævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålet kan påklages
til Taksationskommissionen vedrørende Naturfredning (adr.: Slotsmar-
ken 13, 2970 Hørsholm) af ejerne, Miljøministeren og Ringkøbing Amt.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, Overfredningsnævnets afgørelse er
meddelt den pågældende. Størrelsen af det tilkendte omkostningsbeløb
kan ikke påklages, jfr. naturfredningslovens § 31.

• på over~~.ngsn vnets vegne
~/__t4 ~t~~
Bent Ja sen
viceformand

I

ic
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U d s k r i f t

af
protokollen for fredningsnævnet for Ringkøbing amts fredningskreds.

År 1987 den 20. januar blev i sagen

R.A.F. 105/1986 Fredning af arealer mellem
Bovbjerg fyr og Dybå i Lem-
vig kommune

afsagt sålydende

k e n d e 1 s e .-

Efter først at være gået frem efter reglerne i naturfredningslo-
vens § 12 har Ringkjøbing amtskommune ved Teknik- og Miljøforvalt-
ningen, Fredningsafdelingen, den 20. februar 1986 til frednings-
nævnet fremsendt forslag til fredning af arealer mellem Bovbjerg
fyr og Dybå i Lemvig kommune. Fredningsforslaget går ud på en
overdragelse af arealer til Miljøministeriet vi Skov- og Natur-
styrelsen med henblik på at udlægge dem til offentlige opholds-
arealer. For arealerne foreslås fastsat følgende retningslinier:

l. Arealerne må ikke ændres ved gravning, opfyldning, plantning.
eller andre foranstaltninger. Arealerne må ikke anvendes til
oplæg af nog~n art.

\
l

'"2. På arealerne skal det være tilladt at færdes til fods og på
cykel og opholde sig. Kørende færdsel iøvrigt skal ikke være
tiJ.ladt.

I 3. Hunde skal føres i snor.
~\~ 4. Ovennævnte retnjngslinier er ikke til hinder for kystinspek-
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toratets fortsatte udførelse af kystsikringsarbejder. Det er
tilladt kystinspektoratet i kystsikringsøjemed at køre på stran-
den og i særlige tilfælde oven fur skrænten. Kystinspektoratet
kan endvidere frit udføre fornødne terrænændringer, sandflugts-
dæmpning og materialeoplæg.
Strandfogedernes hidtidige ret til færdsel m.v. i embeds medfør
opretholdes.

Forslagets bagr.rund og sammenhæng med anden planlægning:

De høje skrænter ved Bovbjerg har altid tiltrukket mange besøgende.
Tidligere kunne man frit færdes langs overkanten af skrænten, men
denne færdsel er nu forhindret gennem opsætning af hegn og skilte.

Fredningsplanudvalget og Miljøministeriet har ved opkøb skaffet ad-
gang til overkanten af klinten flere steder. En fredning som her
foreslået vil kunne give et sammenhængende opholdsareal langs 5 km
af skræntoverkanten fra Bovbjerg fyr til Dybå.

Den stærkt øgede turisme langs vestkysten har givet megen gående
og cyklende færdsel, og da det ikke findes rimeligt, at private
lodsejere skal lægge arealer til publikums ophold o~ færdsel, fo-
reslås som nævnt overdragelse af arealerne til det offentlige.

Forslaget omfatter ialt godt 23 ha og fordeler sig på ialt 12 lods-
ejere.

Fredningsna~net, der i denne sag har bestået af formanden, dommer
Sv. Aa. Christensen, Ringkøbing, det amtsrådsvalgte medlem, gdr.
Karl Elkjær, Holmsland, og det ko~~unalvalgte medlem, gdr. Jens
Ole Madsen, Lomborg,indkaldte herefter til møde den 23. juni 1986.
De mødte repræsentanter for offentlige myndigheder og de mødte
lodsejere havde efter en gennemgang af fredningsforslaget og be-
stemmelserne i naturfredningsloven om fredningsnævnets behandling
af sagen lejlighed til at udtale sig om forslaget. Fredningsnæv-
net fandt ved det derved fremkomne baggrund for at fortsætte med
en behandling af sagen med henblik på at nå frem til en fredning,
der med rimelig hensyntagen tillodsejernes interesser kunne til-
godese den åbenbare offentlige interesse i at få et sammenhængen-
de opholdsareal for offentligheden fra Bovbjerg fyr til Dybå.

Fredningsnævnet fik allerede på dette første møde indtryk af, at
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ejeren af ejendommen matr.nr. ll~, 12~, 12~, l5b og 15~ Lyng'høj,
Trans, Elna Krogager og dennes ægtefælle Leif Krogager følte sig
særligt berørt af den foreslåede fredning, dels som følge af stør-
relsen af det areal, der for denne ejers vedkommende berøres af
fredningen, dels som følge af de særlige forhold, der har ligget
til grund for erhvervelsen af ejendommen. Herom har lodsejeren
og ægtefællen redegjort skriftligt samt mundtligt ved nogle mø-
der med nævnet, og heraf fremgår, at lodsejeren købte ejendommen
i 1979 efter at have sikret sig, at Lemvig kommun~s dispositions-
planer havde til grundlag, at området ikke skulle være til gen-
stand for udbygning til turister, at købet havde til baggrund
den skønne beliggenhed med jord direkte til havet, at den isole-
rede beliggenhed gav mulighed for en hensigtsmæssig landbrugspro-
duktion, OGså f.s.v. ane. mere specialiserede produktioner, og
at produktionsapparatet var relativt nyt. Til at begynde med var
der mulighed for gående at spadsere over arealet ud til kanten
af brinken mod havet, men belastningen af især en-dags turister
blev efterhånden stor og ødelæggende også for ejerens kornmarker,
og da man hverken hos det offentlige eller hos turistforeningen
fandt mulighed for at få bistand til en afhjælpning af belastnin-
gen, har ejeren fundet det nødvendigt at spærre at for færdsel over-
hovedet. Ejeren ser helst, at der ikke sker nogensomhelst fredning,
ej heller ved afståelse af jord, men er dog gået ind i en forhand-
ling med fredningsnævnet og SkovstyreIsens (nu Skov- og Natursty-
relsens) repræsentant, kgl. skovrider J.E. Handberg samt en re-
præsentant for Ringkjøbine amtsråds fredningsafdeling. Det ende-
lige resultat af forhandlingerne er blevet, at fredningsnævnet
har lagt sig fast på standpunktet om, at der må ske en fredning
derved, at fredningsmyndighederne erhverver et areal svarende til
det på kortene, som er bilag til denne kendelse, indtegnede områ-
de med en anvendelse af arealerne som foreslået af sagsrejseren,
og at fredningsnævnet fastsætter en betaling på 25.000 kr. pr. ha
for arealer ovenfor brinken og 5.000 kr. pr. ha for arealer fra
brinken og udad mod havet, således at arealerne opmåles på grund-
lag af det luftfotografi, der er vedlaet sagens bilag. Idet der
herefter kan regnes med en erstatning for arealer for denne lods-
ejers vedkommende på 166.000 kr., og idet der herudover bør til-
lægges en erstatning for herlighedsværdien, har fredningsnævnet
ialt ment at kunne fastsætte lodsejerens erstatning til 200.000
kr. Herudover tillægges lodsejeren brugsret og jagtret til area-
lerne for lo år og fri for betaling af ejendomsskatter. Brugsret-
ten omfatter ikke dyrkning og skal iøvrigt udøves sådan, at den
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ikke kommer i strid med fredningens formål, herunder navnlig offent-
lighedens frie adgang til arealet. Lodsejeren har afvist en erstat-
ning m.v. som foran anført, idet værdiforringelsen af ejendommen
ved en fredning som foreslået vil blive langt større.

Selvom de øvrige lodsejere vel ikke kan siges helt uforbeholdent
at være gået ind for en fredning som foreslået, har fredningsnæv-
net dog fundet, at disse lodsejere er indstillet på at gå med til
fredning ved afståelse af arealer hertil. Flere af lodsejerne har
anført, at deres arealer i henhold til matrikelkortene var betyde-
ligt større end i lodsejerfortegnelsen til fredningsforslaget an-
ført, og mener, at en ny opmåling må foretages.•
Fredningsnævnet finder, at der bør ske fredning ved arealafståel-
se for alle de lodsejere, der er omfattet af sagen, i overensstem-
melse med hvad der er anført foran vedrørende lodsejeren Elna Krog-
ager, og altså som anført på kortene til kendelsen og med grundlag
i en opmåling efter luftfotografiet. Ved brug heraf og af priserne
på henholdsvis 25.000 kr. og 5.000 kr. pr. ha samt ved at tillægge
et forholdsvis tilsvarende beløb for herlighedsværdien fås de i
lodsejerfortegnelsen nævnte beløb for hver af lodsejerne.

'. Der tillæeges erstatningsbeløbene rente med 1% over den til en-
'. hver tid gældende af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto fra

nærværende kendeIses dato, til beløbet er til rådighed for lods-
ejerne.

e-e
Erstatningsbeløbene med renter udredes med i af statskassen og i
af Ringkjøbing amtskommune.

De ved kendelsen erhvervede arealer vil være at afgrænse fra de
tilstødende, lodsejerne tilhørende arealer på en måde, der hindrer
offentlighedens adgang til at anvende disse arealer. Denne afgræns-
ning vil være at etablere efter aftale med lodsejerne.

Det bemærkes, at staten ved erhvervelsen overtager forpligtelsen
til bekæmpelse af sandflueten.

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

Der vil være at foretage fredning af arealer mellem Bovbjerg fyr
og Dybå i Lemvig kommune ved afståelse til staten (Miljøministe-

~,ta riet vi Skov- og Naturstyrelsen) i overensstemmelse med det foran
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anførte.

Der ydes lodsejerne erstatning for afståelsen med de på vedlagte
",lodsejerfortegnelse nævnte beløb med renter som foran nævnt.

Sv. Aa. Christensen Karl Elkjær Jens Ole Madsen

Foranstående kendelse kan påklages tilOverfredningsnævnet, Ama-
liegade 7, 1256 København K.

'~ Klagefristen er 4 uger fra kendelsens modtagelse.

Udskriftens rigtighed bekræftes.

FREDIITNGSNÆVNET FOR RINGKØBING
AMTS FREDIUNGSKREDS, den 20. januar 1987.

P.n.v.

Sv. Aa. Chri:~

e-e
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Areal i ha Erstatning
Lb.nr. Ejernavn Matr.nr. Skrænt + strandbred Ovenfor skrænt laIt kr.

l Elna Krogager, Ile, 1280, 12e, 6,30 5,26 11,56 200.000
Mollerupvej 14, Trans, 14b, 15b, 15e,
7620 Lemvig. Lyngshøj , Trans.

2 Andreas Peder Lund, 19b, 1ge, 0,40 0,40 12.250
Noersgårdvej 7, Trans, Lyngshøj, Trans.
7620 Lemvig.

3 Lemvig kommune, 35.§:,35b, 18b, 22~, 1,63 0,48 2,11 o
7620 Lemvig. Lyngshøj , Trans.

4 Svend Kastbjerg Hein- 6a, 6b, 0,16 0,09 0,25 3.050
riehsen, Transvej 75a, Lyngshøj , Trans.
Trans, 7620 Lemvig.

5 Gerda Marie Andreasen, 13~, 13.s" 1,26 1,18 2,44 35.800
I\1011erupvej16, Trans, Lyngshøj, Trans.
7620 Lemvig.

6 Andelsforeningen Temare 14.§:,
Mollerupvej 58, Trans. Lyngshøj , Trans. 0,12 0,12 3.000

7 Ejerforeningen Trans 31e, 0,35 0,84 1,19 22.750
Klit vi vognmand Sv. Lyngshøj, Trans.
Magnussen, Hestehaven
2, 8721 Da.ugaard.

8 Mads Rækby, 22e, 0,35 0,35 8.750
Transvej 79, Trans, Lyngshøj , Trans.
7620 Lemvig.
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Areal i ha Erstatning
Lb.nr. Ejernavn Matr.nr. Skrænt + strandbred Ovenfor skrænt laIt kr.

9 Kystinspektoratet, 24, 0,56 0,56 2.800
Højbovej ] , Lyngshøj , Trans.
7620 Lemvig.

lo Poul Møller Bruun, 18d, 0,10 0,59 °,69 15.250Søvej 4, Lyngshøj , Trans.
9982 Aalbæk.

11 Ernst Kragelund, 18a, 22b, 0,86 0,37 1,23 13.550
Løkkevej 7, Trans, Lyngshøj, Trans.
7620 Lemvig.

12 Christian Dyekjær, 18,g, 0,84 0,48 1,32 16.200
Løkkevej 40, Trans, Lyngshøj , Trans.
7620 Lemvig.

12,51 + 10,16 = 22,67 333.400
=================================================
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