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FREDNINGSNÆVNET>



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt

Afgørelse af 5. december 2006

I FS 50/2004

Fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen



Den 29. juli 2004 modtog Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt fra Nordjyllands Amt og Danmarks

Naturfredningsforening et forslag til fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen i Brovst og Fjerritslev

kommuner.

I forbindelse med Statens erhvervelse i 1902 af arealer i den markante erosionsdal Fosdalen i

kystskrænten Lien blev disse arealer fredede, i 1953 frededes Lerup Kirkes omgivelser, i 1962 blev

et hedeområde ved Fosdal plantage fredet, ved Overfredningsnævnets kendelse af 15. oktober

1956 blev kystskrænten Lien og skræntens umiddelbare forland fredet og ved Overfredningsnæv-

nets kendelse af 14. juli 1976 Sandmosen I, forland mellem dette fredningsområde og havet.

Strand- og kystklitområdet nordøst for disse fredningsområder - tilhørende Miljøministeriet og til dels

anvendt af Forsvarsministeriet som skydeområde Tranum - er udpeget som EF-habitatområde nr.

193, Ejstrup Klit og Egvands Bakker mens de tidligere fredede arealer indgår under habitatområde

219, Lien med Underlien.

ej Fredningsområdet grænser mod nordøst og sydvest til sommerhusområderne ved Rødhus Klit og

Slette Strand mod nordvest til havet og i øvrigt til plantage- og landbrugsområder. Indenfor denne

afgrænsning er udeholdt området omfattet af Brovst Kommunes lokalplan nr. 03, ~ranum Strand og

Lerup Strand, idet kommunen har tilkendegivet at ville indskrænke lokalplanområdet til sammenfald

med fredningsforslagets områdeafgrænsning.

Fredningsforslaget omfatter ca. 3000 ha. hvoraf godt 2000 ha. er statsejet, og området omfatter de

tidligere fredede arealer og habitatområderne samt tilstødende arealer af betydning for skabelsen af

en naturlig helhed. Der foreslås nyfredning af ca. 1600 ha. hvoraf ca. 1400 ha. er statsejet. Af de

resterende ca. 200 ha. privatejede arealer er ca. 70 ha. habitatområder.

Området er af landskabelig, naturhistorisk, kulturhistorisk og rekreativ interesse.



e De mest mar1<.anteelementer er kystklinter fra stenalderhavet, erosionsklofter, klrtlandskaber og
mosedannelser.

•

•

•

De landskabelige og geologiske interesser.

Fredningsforslag for Lien. Fosdalen og Sandmæen
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I. Naturtyper.

Landskabet er et kystlandskab med kalkknuder, marint forland og parabelklitter og de landskabelige

værdier er særligt knyttede til den kontrastrige geologiske opbygning og områdets udstrækning.

Det helt dominerende landskabselement i området er den ca. 7 kilometer lange kystskrænt • kaldet

Lien - der strækker sig i en bue mod ost fra Svinklov bakken. Helt frem til tiden omkring år O har

denne skrænt dannet kystlinie. Med en base af kridt overlejret af moræne rejser den sig stejlt med

hojder op tilOOm over den foranliggende slette. mest markant i den østlige del omkring Langdalen

og Fosdalen. Trods manglende pleje fremtræder Lien endnu i dag med flere åbne partier uden tæt

trævækst.

Ved relativ landhævning efter litorinahavet (ca. 4.200 f.kr) på ca. 7 m kombineret med storstilet

strandvoldsdannelse langs Jammerbugten er kystsletten "Sandmosen" dannet foran "Lien", så der i

dag er ca. 3.5 km ud tit strandbredden fra Liens ost ende.

,



Strandvoldene har oprindeligt dannet en 5 - 600 m bred lagune foran Lien, der i dag fremstår som

mose-engområdet Svenstrup Kær.

Sandflugt har i flere perioder ramt området, og klitdannelser med landets bedst udviklede parabel-

klitter har afgørende sat deres præg på landskabet. En parabelklit dækker kystsletten mellem

Svenstrup kær og kysten. Kystsletten i den nordlige del af fredningsforslaget er præget af tre

generationer af sandflugt og aktiv klitdannelse ud til strandbredden.

Kystklinten, der indtil for ca. 50 år siden var afgræsset og lysåben, er nu under kraftig tilgroning med
trævækster.

Habitatnaturtyper:

4030 - Tørre dværgbusksamfund (heder)

5130 - Enebærkrat på heder, overdrev eller skrænter

6210- Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (vigtige orkidelokaliteter)

6230 - Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund

Erosionskløfter og skrænter i morænelandskabet.

I kystskrænten er der syv større erosionskløfter (82,2 ha), heraf to, Fosdal og Hødal-Hjuldal med

vandløb. I alle er afgræsning stort set ophørt, og de er under tilgroning. De tilgroede områder har

mange steder udviklet sig til en ung skov domineret af ahorn, bævreasp, bøg og eg samt nåletræer.

I Nøddedalen er hassel flere steder helt dominerende. Her ses mange steder gamle, udgåede

mosovergroede enebærbuske, der fortæller om, at området for over 50 år siden var meget mere

lysåben.

I Fosdalen, der ikke har været afgræsset siden 1902 er tilgroningen meget langt fr~mskreden, så

dalen fremtræder som en ege-aspeskov og krat.

I de meget smalle erosionsdale som Langdalen og Dybdalen er der opstået et skovmiljø, der

begunstiger fugtighedskrævende arter som bregner og svampe, og her findes et stort antal arter.

I kløfter med vandløb og væld er tilgroningen sket med elle- og askeskov.

De sydvendte skrænter i morænelandskabet fremtræder overvejende som hede eller overdrevsom-

iåder.

Habitatnatu rtyper:

yderligere 91EO, Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld.
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Eng-mosedannelser ved Lien.

For foden af Lien er der et ca. 500 m bredt bælte af vådbundsarealer (171,8 ha), der afvandes af

Svenstrup å. De er opstået ved tilgroning af fortidige lagunesøer, og ligger stadigvæk lavere end

kystsletten.

Området er blevet forsøgt afvandet gennem udgrøftning og regulering af Svenstrup å. Enkelte

arealer er inddraget i omdrift, men området har overvejende været drevet som enge. Denne drift er

under afvikling med tilgroning til følge. Der er stadigvæk store arealer med rigkær, men de er under

tilgroning med f.eks. tagrør og pil. Langs vandløbene og skovbrynene er der bræmmer med høje

urter.

Habitatnatu rtyper:

4010- Våde dværgbusksamfund med klokkelyng

6430 - Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn

7230 - Rigkær

Klitnatu rtyper.

De udstrakte klitlandskaber (1746,5 ha) med klitter og afblæsningsflader med hede eller mose-

karakter rummer alle de karakteristiske naturtyper tilknyttet et landskab med aktiv klitdannelse og

dynamisk vegetationsudvikling. Der er forstrand og begyndende klitdannelser, hvide klitter og

vandremiler, grå klit og grønsværklit, klithede, kystklitter med havtorn, kystklitter med gråris,

kystklitter med enebær og fugtige klitlavninger.

Bortset fra større sammenhængende klitlavninger, der næsten alle er eller har været kultiveret, er

klitlandskabets natur stort set intakt. En mindre del af disse klitlandskaber bliver afgræsset, men

hele den nordlige del af fredningen med bl.a. Tranum Skydeterræn afgræsses ikke. De naturtyper,

der ikke bliver afgræsset, er flere steder under tilgroning. Flere steder i klitlandskabet er etableret

små plantager og læhegn samt vildtagre.

Habitatnatu rtyper:

2110 - Forstrand og begyndende klitdannelser

2120 - Hvide klitter og vandremiler

2130 - Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå og grønsværsklit)

2140 - Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)

2160 - Kystklitter med havtorn
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2170 - Kystklitter med gråris

2190 - Fugtige klitlavninger

2250 - Kystklitter med enebær

II. Fauna og flora.

Der er i området registreret et stort antal arter såvel yngle- som rastefugle.

Af ynglefugle tilknyttet hede og hedemose kan nævnes flere arter, der er omfattet af EF-fugle-

beskyttelsesdirektivet, f.eks. Mosehornugle, Stor regnspove, Hedelærke, Skeand, Natravn og

Rødrygget tornskade. Af ynglefugle tilknyttet eng, mose og krat kan nævnes Gul vipstjert, Engpiber,

Bynkefugl, Gulbug, Vandrikse, Ravn.

I skovene yngler musvåge, tårnfalk, spurvehøg og duehøg.

Af trækfugle der jævnligt opholder sig i området kan nævnes Vandrefalk, Kongeørn, Dværgfalk,

Fiskeørn, Hjejle, Engsnarre, Stenpikker, Græshoppesanger.

Insekter:

Området - særligt skydeterrænet - rummer et større antal sjældne arter, herunder "rødlistede" arter.

Krybdyr og padder:

Flere arter anført på habitatdirektivets bilag IV.

Af pattedyr bl.a. en mindre fast bestand af kronhjort på skydeterrænet.

Botaniske interesser:

I kærene findes bl.a. Vendsyssel Gøgeurt og Purpur Gøgeurt, og på klithederne mange lav arter,

langs kysten Klitrose og Strand-mandstro, i skovene f.eks. Rundfinnet Radeløv og Bægerbregne.

I Nøddedalen er der i de senere år registreret flere sjældne svampe som Krusblad, der kun kendes

et andet sted i Danmark og en art af Trådkølle, der er fundet for første gang, og i Nøddedalen og

Langdalen er fundet den sjældne svamp Pilfinger.
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Et overdrevsareal, hvor græsningen er opretholdt til i dag, er et af de 6 bedste vokshattelokaliteter i

Danmark med mindst 17 forskellige arter af vokshatte.

III. Kulturhistoriske interesser.

I området er fra forhistorisk tid registreret et større antal gravhøje og i Hødal-Hjortdal en boplads fra

stenalderen.

Fra historisk tid er registreret en helligkilde i Fosdalen og landskabet nedenfor Lien er præget af

sandflugten, der satte ind i 1500-tallet.

Tranum Strand har været skudehandelsplads med nære forbindelser til Norge.

IV. Rekreative interesser.

Allerede ved Statens erhvervelse i 1902 var særligt Fosdalen et yndet udflugtsmål og fra

begyndelsen af 1900-tallet skete bebyggelse med sommerhuse på store grunde samt sommerpen-

sionater. Staten har erhvervet store arealer af den ringest boniterede jord til natur- og fritidsformål

og senere sommerhusbebyggelser er pålagt restriktioner om placering og udformning af husene.

Hovedattraktionen er kysten som badestrand og de store uforstyrrede landskaber i tilknytning hertil.
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e De enkelte arealtypers udstrækning og beskrivelse fremgår af folgende:

•

•

•

Arealtyper

Fredningslorslag lor Lien, Fosdalen og Sandmosen

--...- .... _.-..-
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Området er j fredningsforslaget opdelt i 11 arealtyper .

Af ejendoms- og lodsejerfortegnelsen fremgår, hvilke arealer af hver ejendom. der er beliggende

indenfor disse arealtyper.

Arealtype 1: Nordvendte skræntarealer med klotter.

Arealtypen dækker 141,88 ha. og er i det væsentlige omfattet af fredningeme Uen og Fosdalen og
habitatområdeudpegning (219).

De B skræntområder er:

1.A Sandenbjerg. Græsset overdrev og hedeområde, hvor skrænten er moderat tilgroet mod

vest og tæt tilgroet mod ost. Enkelte mindre beplantede arealer (9,19 ha).

1.C Grenbakke. Græsset overdrev, åbent mod vest og med stigende tilgroning mod ost (9.93

ha) .
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•
1.F

1.H

1.J

1.L

1.N• 1.P

Signal~--~-----~5 .......... _----...~
Sbør Nøtype l:-........,..."II~---------,-- ...-
<-

Lienbakker, vest. Overdrev og hedeskrænt under tilgroning. En enkelt beplantning (4,29
ha).

Lienbakker. midt. Overdrev og hedeskrænl under tilgroning (7,18 ha).

Uenbakker, ost. Overdrev, tæt tilgroet mod vest, græsset, men under tilgroning mod ost
(7,15 ha).

Lien, vest. Overdrev med mindre hedeområder, overvejende afgræsset, pletvis tilgroede

(1S,1Sha).

Lien midt. Hedebakker med enkelte overdrev, læt tilgroede (9.26 ha).

Lien ost. Hedebakker med enkelte overdrev, Tilgroede men med større åbne arealer

(14,08 ha).

De 8 sidedaIe er:

1.8 Hammersdal. Græsset overdrev med enkelte tæt tilgroede områder (3.84 ha).

1.0 Dal til Vester Svenstrup. Tæt tilgroet overdrev omkring jordvej (1.64 ha).

1.E Hluldal - Hada!. Delvis afgræssede overdrev under tilgroning omkring engelkær (10,64

ha).

1.G

1.1

1.K

1.M

•

Dybda!. Tilgroet overdrev og hedeareal med nogen afgræsning mod ost (8,19 ha).

Noddedalen. Krat domineret af noddebuske (4,64 ha).

Fosdalen. Krat, hede og overdrev. Udt afgræsning. Nogen beplantning. Kilde (21,51 ha).

Langdal. Hedeareal under tilgroning (12,99 ha).
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•

•

•

•

1.0 Hulen. Hedeareal under tilgroning (2.21 ha).

Arealtype 2: Eng- og mosearealer neden for skrænterne.

"en, Fosdalen og SandfPOSen

v..... -~-----,.- e.-_ _ jntaIO_

...- ---""'........~,D ...·1~2..... --.--"'.---
".. - .

• o•

Svenstrup å ~

Arealtypen dækker 171,84 ha, og er omfattet af fredningerne Lien og Fosdalen samt habitatområde

udpegning (219).

2.A Svenstrup kær. Mose - engområder omkring Svenstrup å. Afgrænset af skrænten mod

syd og klit mod nord. Mellem åen og klitten et mindre rimme-dobbeområde og overdrev på

de gamle rimmer. Dele af kærområderne er tæl tilgroede og fremstår som krat. Der er en

del dyrkede arealer og en del kutturenge j området. l området ligger natureentret Fosdal-

gård.

Areattype 3: Parabel klit med tilhorende afblæsningsflade.

Arealtypen dækker 239,19 ha. og er omfattet af fredningen Sandmosen 1 og habitatområde

udpegning (219).
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•

•

•

...............
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3.A Parabelklil. Området omfatter en parabelklit og dens afblæsningsflade. Klittens ben

fremtræder tydeligt i det åbne landskab. medens dens hoved forsvinder i tilplantning. til-

groning og el mindre sommerhusområde. Afblæsningsfladen henligger overvejende i na~

turtilstand, dog afgræsse! på den nordligste tredjedeL

Tæl på Lerup strandvej lindes et opdyrket område i omdrift. Ude på atblæsningsfladen

findes en beplantning og tre mindre tidligere opdyrkninger/vildtagre. Ved områdets vest~

grænse ses resterne af råstofindvinding og mod syd har klitten og heden tidligere været

opdyrket.

Vest for Svenstrup å er området præget af opdyrkningsforsog. beplantning og sommer-

husbebyggelsen.

Arealtype 4: Engområde på marint forland.

Arealtypen dækker 209,92 ha, og er omfattet af Sandmose l fredningen samt habitatområdeudpeg-

ningen (219).
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•

•

•

•
Fredningsforslag

/C
for Uen, Fosdalen og Sand mosen
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4.A Slettesirand enge. Området er marint forland afgrænset af khtlandskaber. Mod nordvest

lindes uomlagte, men græssede enge. Bortset herfra er engområderne præget at opdyrk·

ningsforsog i det 20. århundrede med arealer i omdrift. forskellige grader af opgivet dyrk-

ning. læhegn og småplantninger. Den naturlige sø j området er ændret ved opgravning og

opslemning.

Arealtvpe 5: Ældre klitlandskaber pa marint forland.

Areattypen dækker 1290,14 ha, og er omfattet af Sandmose I fredningen samt habitatområdeud-

pegningen (193 og 219).

S.A Slene strand. Området henligger i naturtilstand med klitter, klithede og fugtig klithede

(32,76 ha).
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•

•

•

Fredningsforslag for Lien. Fosdalen og Sand mosen
~~
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5.8 Tranum strand. Området er meget kulturpåvirket. Storstedelen af engområdeme er

opdyrket. Området indeholder klitter. klithede, uomlagte enge og kær samt kulturenge

(133,33 ha).

Tranum klit. Området ligger overvejende i naturtilstand, men næsten alle oprindelige enge

er opdyrket (266,7a ha).

Skydeområdet m.v. Områdelligger overvejende i naturtilstand. Dele af området er præget

af skydeaktivilelerne og deres anlæg. Der er opdyrkning mod sydvest og nordøst. r det

nordøstlige hjørne er et område ført tilbage til natur fra plantage. Der er ni beplantnin-

ger/plantager i området samt 4 vildtagre og tre kunstige søer (857.28 ha).

5.C

5.D

Arealtype 6: Sydvendte skræntarealer.

Areattypen dækker 60.81 ha. og er delvis omfattet af Veslertien fredningen og fredning af Lerup

Kirkes omgivelser samt habitatområdeudpegningen (219).

"
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G.A Vester Lien v. Hjuldal. Delvis tilplantede skrænter med hede, overdrev og enge (11,94 ha).

6.B Vester Lien v. Lilledal. Aben! hede og overdrevsområde (14.66 ha).

G.C Ingeborgs bakker. Abent hedebakke område med omlagte enge og mod nord et mindre

opdyrket kuperet område (18,13 ha).

6.0 Bavnehøje. Kuperet overdrevs og hedeområde med fortidsminder, delvis tilplantet (3,87
ha).

Langdal plantage afd. 323 samt del af afd. 322 og 327 m.fl. Kuperet plantageområde med

udsiglsmuligheder både mod nord og syd (12,22 ha).

6.E

Arealtype 7: lerup kirkes omgivelser.

Areattypen dækker 10.39 ha, og

habitatområdeudpegningen (219) .
er delvis omfattet af fredning af lerup kirkes omgivelser samt

13
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l.A Lerup kirke. Overdrev og hede omkring kirken samt planteskole og ager iomdrift

Arealtype 8: Strandbred og kystklitlandskaber.

Fredningstorstag for Uen, Fosdalen og Sandmosen
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Arealtypen dækker 320,51 ha, og er omfattet af Sandmose I fredningen samt habitatområdeudpeg-

ningen (193 og 219).
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B.A Tranum strand. Strandbred, klitter og klithede. Grusvej gennem området. 6 sommerhuse.

Khtfredning. (67,85 ha).

8.B Ejstrup strand. Strandbred, klitter saml lidt klithede. 21 sommerhuse. Klitfredning. (36,98

ha).

a.c Ejstrup klit· Egvands bakker. Strandbred. klitter samt kær omkring udlob af Egvads

rende. Klitfredning. (208,68 ha).

Arealtype 9: Landbrugsarealer på marint forland.

n

--'-..----_.-
Vandøb:

--EJo. ..,

, ~.-----• CykeIrul ... :--------...
•

Arealtypen dækker 330,87 ha, og er omfattet af fredningerne Sandmose I og Lien-Fosdalen og
delvis af habilaludpegningen (219).

9.A Underlien. Landbrugsareal med ejendomme, plantager. læhegn og tiere § 3 arealer samt sti

udlagt til offentlig færdsel til fods i Sandmosen 1 fredningen (Hedevejen).
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•
Arealtype 10: Landbrugsarealer oven for skrænterne.

Arealtypen dækker 174,58 ha, og er delvis omfattet af Lienfredningen og habitatudpegningen (219).

Sanden. Landbrugsområde synligt fra kystsletten. Lidt hede/overdrev, lo mindre

plantager. tre hoteller/pensionater og yderligere fem bebyggelser (18.96 ha).

Vester Svenstrup. landbrugsområde synligt fra kystsletten med læhegn og otte

bebyggelser (45,65 ha).

Hødal. Landbrugsområde synligt fra kystsletten og med udsigt over området fra Hjortdalvej

til kysten. El beskyttet jorddige, fem levende hegn og en bebyggelse (19,46 ha).

Lilleda!. Landbrugsområde. i det væsentlige synligt fra kystsletten lå levende hegn. To

bebyggelser (14,94 ha).

Dybdal. Lille landbrugsområde synligt fra kyststetlen (2,55 ha).

Lien gårde. Landbrugsområde synligt fra kystsletten. et levendehegn, en lille plantage og

et § 3 område (29,95 ha).

10.G Bakken. Landbrugsområde med udsigt til både Vesterhavet og Limfjorden, enkelte

levende hegn og en bebyggelse (43.08 ha).

•

10.A

10.B

10.G• 10.0

10.E

10.F

•

•;-,"
UiC.;.Fosdalen og Sandmosen_ ....
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Arealtype 11; Plantager.

Forslag til fredning af Lien~Fo~aI og Sandmosen
Sigrlal1Jrtorld<ITIg-~_..
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Arealtypen dækker 49,83 ha, og er delvis omfattet af tredningeme Lien og Fosdalen samt af

habitatudbegningen (219).

l1.A

11.8• ll.G

11.0

Fosdal plantage, afd. 403. 404 og del af 402. Delvis omfattet af Fosdalfredningen og

fredning af Lerup kirkes omgivelser. (11,54 ha).

Langdal plantage afd. 300. Delvis omfattet af Lien-fredningen. (10.41 ha).

Langdal plantage afd. 305 og 318 samt del af afd. 302, 303, 304. 311 og 312. Gravhoje.

Delvis omfattet af Lien-fredningen. (22,03 ha).

Langdal plantage afd. 320. del af 322. Delvis omfattet af Uen-fredningen. (5.86 ha).

• 17



Baggrunden for fredningssagen:

Sagsrejserne har anført, at kystlandskabet mellem Slette Strand og Rødhus rummer store værdier

og såvel international som national og regional betydning og udgør tilsammen et enestående

område i Danmark. Flere af bestemmelserne i de hidtidige fredninger er nu forældede. Dels er de

ikke tilstrækkeligt præcise og nogle er mindre restriktive end lovgivningens generelle bestemmelser,

dels giver de ikke mulighed for en hensigtsmæssig pleje af arealerne. Der er derfor behov for en

samlet - og udvidet - fredning omfattende såvel de tidligere fredede områder som tilgrænsende

områder, under hensyntagen til moderne naturforvaltningsprincipper og som er i overensstemmelse

med indholdet af EF-habitatdirektivet.

Områdets planlægningsmæssige status m.v.:

Internationale interesser:

Mere end to tredjedele af fredningsområdet er udpeget som EF-habitatområde.

Habitatområde nr. 193, Ejstrup Klit og Egvands Bakker:

Området er på 1295 ha. og ejes af Miljøministeriet. Det er ikke fredet.

Udpegningsgrundlaget omfatter bl.a. følgende særligt sårbare naturtyper:

nr. 2130: Stabile kystklitter med urteagtig vegetation.

nr. 2140: Kystklitter med dværgbuskvegetation.

nr. 2250: Kystklitter med enebær.

Habitatområde nr. 219 Lien med Under/ien:

Foruden naturtyperne nr. 2130, 2140 og 2250:

nr. 6230, artsrige overdrev eller græsheder på sur bund.

nr. 91 EO: Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld.
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Nationale interesser:

Området indgår som en del af det nationale naturområde Tannisbugt og Bovbjerg. Dele af området

er udpeget som nationalt biologisk interesseområde Tranum Klit - Koldmosen - Fosdalen og

Uenskrænierne med erosionsdalene indgår i nationalt, geologisk inleresseområde Svinkløv - Klim

Bjerg.

Regionale interesser:e I Nordjyllands Amts regionalplan 2001 er størstedelen af området regionalt naturområde, den

resterende del naturområde og en mindre del sommerhusområde. Regionplanens mål er:

at de regionale naturområder sikres som kemeområder for beskyttelsen af et varieret plante. og

dyreliv og af særlige landskabelige, geologiske og kuhurhisloriske værdier

at naturområdeme kan anvendes flersidigt under hensyn til natur- og kulturhistoriske interesser

samt til friluftsliv og turisme

at alle områder med naturbeskyttelsespotentiale understolter et alsidigt dyre- og planteHv

at spredningsmuligheder for dyr og planter beskyttes

at forvalte de internationale naturbeskyttelsesområder, så beskyttelsen af intemationalt truede

naturtyper og arter varetages.

at storre landskaber. der ikke er præget af tekniske anlæg og lignende. forbliver uforstyrrede.
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Indenfor tredningsområdet indeholder regionplanen i øvrigt udpegning af arealer som kystnær-

hedszone, der i princippet skal friholdes for bebyggelse og anlæg, økologiske forbindelser i skov og

torre naturtyper, arealer uønskede tilskovrejsning og som storre uforstyrrede landskaber.

Kommuneplaneme for Brovst og Fjerritslev kommuner falger i det væsentlige amtets regionplan. I

planen for Brovst Kommune indeholdes gang- og cykelstier i området.

Lokalplaner:

Brovst Kommunes lokalplan nr. 03 omfatter bebyggelsen ved Tranum Strand og arealerne vest

herfor indtJl kommunegrænsen. Brovst Kommune har erklæret at ville ophæve lokalplanen i det

omfang den berører fredningsamrådet.

Fjerrilslev Kommunes lokalplan nr. 50 for udvidelse al Kursuscenter Lien (Ib. nr. 10 i ejendoms-

fortegnelsen) bekendtgjort 17. august 2004, er efter det oplyste forenelig med fredningen.

Det foreslåede fredningsområde er landzone.

Natu rbeskytte Isesloven.

1. Arealer registrerede efter § 3.

Fredningsforslag for Uen, Fosdalen og Sandmosen
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2. Beskyttelseszoner m.v.

Fredningslorslag for LierI. Fosdalen og 5andmosen
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Statens plantager er omfattet al fredskovpligt.

Indenfor området findes følgende fredninger:

Ved finanslov 1902 fredning af Fosdalen,

Deklarationer at 1953 og 1954 til sikring af Lerup Kirkes omgivelser.

Deklaration af 28. marts 1962 om fredning af matr.nr. 15 i Vester Svenstrup, Hjortdal sogn.

Overfredningsnævneis kendelse af 15. oktober 1956 om fredning af Lien og Fosdalen.

OverfredningsnævneIs kendelse af 14. juli 1976 om fredning al Sandmosen, etape I.
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Sagens behandling.

,

-

Bekendtgørelse om sagens rejsning har været indrykket i Statstidende for den 19. august 2004, i

Nordjyske Sliftstidende, Fjerritslev Ugeavis og Hanbobladet.

e Offentligt møde er afholdt den 22, september 2004 og der har derefter været afholdt en række be-

sigtigelses- og forhandlingsmoder med deltagelse af sagsrejsere og lodsejere.

På det offentlige mode har Skov- og Naturstyrelsen gjort indsigelse mod at medtage arealerne nord

for Tranum Strandvej - særligt Skydeterrænet - under fredningen. En del lodsejere har gjort indsi-

gelse især mod det foreslåede stiforlob og udlæg af godsknings- og sprojlefrie bræmmer.

Sagsrejseme har fremlagt reviderede fredningsbestemmelser af 27. april 2005. Disse er udsendt til

samtlige lodsejere.
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Herudover har sags rejserne under sagen foretaget mindre ændringer og præciseringer af forslaget,

herunder af delområdegrænser og afgrænsningen af beskyttede naturtyper ligesom den foreslåede

parkeringsplads i V. Svenstrup er flyttet mod syd til Hjortdalsvej.

Der er mellem sagsrejserne og lodsejerne - bortset fra nr. 40 og 58 i lodsejerfortegnelsen - opnået

enighed om udstrækning og placering af arealer med "have-gårdsplads"-signatur.

Sagsrejserne har den 12. oktober 2005 fremsendt et forslag til vandløbsrestaurering af Svenstrup A.
Forslaget har været udsendt til de berørte lodsejere.

Under sagen har fredningsnævnet truffet delafgørelse om fredningsområdets udstrækning for så

vidt angår Skov- og Naturstyrelsens arealer nord for Tranum Strandvej. Nævnets protokol for den

16. marts 2005 indeholder om dette spørgsmål:

" Det lagdes til grund, at området er omfattet af Habitatområde 193, hvis grundlag bl.a. er
naturtyperne 2130 og 2140 og i det væsentlige er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Området
grænser til delområde 58, ligeledes tilhørende Skov- og Naturstyrelsen, og omfattet af Habi-
tatområde 219, til dels med samme udpegningsgrundlag og tidligere fredet.

Den største del af delområde 50 anvendes af Forsvarsministeriet som skydeområde og er omfattet
af en drifts- og plejeplan 2000-2014. Det er oplyst, at arealerne udenfor skydeområdet endnu alene
er omfattet af skovdistriktets generelle driftsplan 1988-2003.

Sagsrejserne har bl.a. henvist til, at delområderne er de eneste endnu ufredede, åbne klit- og
klithedeområder på kyststrækningen og at en fredning vil være den naturlige ramme for en samlet
plejeplan for disse delområder og de tilgrænsende områder.

Skov- og Naturstyrelsen har anført, at ejerskabet er en tilstrækkelig sikring af en forsvarlig
forvaltning af arealerne, at drift og pleje yderligere er sikret ved planen for skydeområdet og at der
ikke vil være problemer i koordinering med plejeplaner for de øvrige arealer under fredningsforsla-
get.

Fredningsforslaget indeholder følgende delmål for delområde 50, Tranum Skydeterræn m.m.:

" Arealerne NV for skydeterrænet skal henligge i naturtilstand. Opdyrkede arealer og
vildtagre skal opgives og beplantning ryddes.

Fredningen hindrer ikke, at den nuværende militære anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Der må ikke opføres yderligere bebyggelse i området. Ved ændring af eksisterende skydeområ-
der/anlæg må der ikke ske en forringelse af de prioriterede naturtyper.
Så længe forsvaret anvender arealet reguleres området af den til enhver tid gældende drifts- og
plejeplan, der dog skal afstemmes med øvrige plejeplaner i området.

Såfremt forsvaret ikke længere anvender arealerne, gælder reglerne for den samlede fredning.
Der skal da i en særlig plejeplan tages stilling til den fremtidige drift og anvendelse af dyrkede,
tilplantede arealer "
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Fredningsnævnets bemærkninger:

Af hensyn til gennemførelsen af naturgenopretning m.v. som følge af områdets udpegning som

habitatområde, og da det vil være hensigtsmæssigt for at sikre ensartede plejebestemmelser for

disse og de tilgrænsende ligeartede arealer, at plejeplaner kan udarbejdes inden for rammerne af

fælles fredningsbestemmelser, bør delområderne 5C og 50 omfattes af fredningsområdet.

Efter formuleringen i fredningsforslaget af delmålene for delområde 50, og da der foreligger en

gennemarbejdet og detailleret driftsplan for 2000-2014 besluttede nævnet, at retsvirkningerne af

bekendtgørelsen af fredningsforslaget udskydes for så vidt angår skydeområdet og tilkendegav, at

retsvirkningerne af de fredningsbestemmelser, der vil blive pålagt skydeområdet, vil blive udskudt så

længe området er omfattet af drifts- og plejeplan 2000-2014 eller planer af tilsvarende indhold."

Nævnet har efterfølgende berigtiget, at afgørelsen også omfatter strand- og kystklitområderne under

arealtype 8 B og 8 C.

Delafgørelsen er af Skov- og Naturstyrelsen indbragt for Naturklagenævnet, der ved delafgørelse af

12. juni 2006 har stadfæstet nævnets delafgørelse.

Fredningsnævnet har vedrørende spørgsmålet om fjernelse af bevoksning - den 23, juni 2005 af-

givet tilkendegivelse af følgende indhold: (efter berigtigelse af fej/skrift)

"Efter Overfredningsnævnets kendelse af 14. juli 1976 vedrørende Sandmosen I, kunne
eksisterende bebyggelse opretholdes og der tillod es på matr.nr. 3 bx, 3 bg, 3 bz, 3 bæ, 3 bø, 3 ca
og 3 cb, Lerup Klitter opførelse af sommerhuse under fredningsnævnets censur.

Ved nærværende fredningssags rejsning var der indenfor forslagets delområde 4 opført et
sommerhus på matr.nr. 3 bp, Lerup Klitter, (Ib. nr. 90), medens matr.nr. 3 bs, 3 bc, 3 bu og 3 bv (Ib,
nre. 91-94) ikke fandtes bebygget.

Indenfor delområde 3 var opført sommerhuse på matr.nr. 3 bg, 3 bz, 3 bæ, 3 bø, 3 ca og 3 cb (Ib.
nre. 73, 74, 75, 76 og 79) og fredningsnævnet har den 30. november 2004 meddelt dispensation fra
forslaget til opførelse af et sommerhus på matr.nr. 3 bx (Ib. nr. 77)

Ved forslaget er træbeplantningen på de nævnte grunde påstået fjernet - bortset fra ene - dog
således at der kan opretholdes beplantning omkring husene indenfor nærmere angivne "havefelter".

Påstanden er f.s.v. angår område 4 under besigtigelse begrundet i udsigtshensyn, idet de nævnte
parceller er isoleret beliggende i den nordlige del af delområdet, omgivet af i øvrigt åbne arealer,
medens påstanden f.s.v. angår delområde 3 i højere grad end udsigtshensyn er begrundet i
hensynet til frilæggelse af parabelklittens overfladestruktur.
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Lodsejerne har protesteret mod disse bestemmelser i forslaget og påstået den eksisterende
beplantning af høje graner opretholdt - især på delområdernes vest- og nordsider som afgørende for
beskyttelsen af arealerne, særligt omkring sommerhusene mod vindpåvirkning.

Nævnet har haft en indledende drøftelse af disse spørgsmål og kan foreløbigt tilkendegive:

Ad delområde 4 A:

Omkring ejendommen, lb. nr. 90, vil den eksisterende læplantning langs ejendommens nord- og
vestskel - i stedet for den i forslaget anviste slørende beplantning omkring huset - kunne
opretholdes efter nærmere forhandling med plejemyndigheden i den udstrækning, det er nødvendigt
for at beskytte sommerhuset mod nord- og vestenvind.

Nævnet har herved overfor lodsejerens åbenbare interesse lagt vægt på, at denne opretholdelse af
læhegn ikke vil skade udsigtshensynet væsentligt i forhold til forslagets tilladelse af slørende
beplantning.

Ad delområde 3 A:

Det er efter besigtigelsen klart, at forslagets fjernelse af læplantning vil være til væsentlig gene for
udnyttelsen af ejendommene.

Nævnet kan herefter godkende, at den eksisterende læplantning langs det samlede sommer-
husområdes nord- og vestgrænse opretholdes i stedet for den slørende beplantning omkring de
enkelte huse.

Nævnet har herved på den ene side lagt vægt på grundejernes væsentlige interesser, på den anden
side, at parabelklittens overfladestruktur - set fra bakkerne - vil være mindre skjult ved opretholdelse
af et nordligt hegn langs klittens nordgrænse og et vestligt hegn, der forløber langs den vej, der
gennemskærer klitten end ved opretholdelse af 7 beplantningszoner omkring husene, fordelt over
hele området."

Der er mellem sagsrejserne og Skov- og Naturstyrelsen den 29. august 2005 opnået enighed om

udsigtsforholdene i delområde 11C jfr. kortbilag side 37.

Til fredningsnævnets afgørelse foreligger herefter følgende spørgsmål:

Ad fredningsområdets afgrænsning:

Ud over generelle indsigelser mod gennemførelsen af fredningen har ejeren af ejendommen lb. nr.

48, Jan Bøgild Pedersen under besigtigelsen den 8. juni 2005 påstået fredningsgrænsen truKKet i

større afstand fra ejendommens bygninger.

Sagsrejserne har anført, at arealerne i arealtype 10 er medtaget bl.a. for at sikre mod tilplantning og

bebyggelse, der vil kunne ses fra kystvejen. Der er udarbejdet kortbilag, der illustrerer indsigtsmu-
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lighederne til ejendommen lb. nr. 48 og yderligere henvist til, at en fredningsgrænse, der følger

vejen, der forløber umiddelbart nord for bygningerne, vil være at foretrække frem for en grænse

længere mod nord, ind over marken.

Ad fredningens indhold:

1. Vedrørende delmål for Skov- og Naturstyrelsens arealer i delområde 6E, Langsted Plantage,

område 323 m.fl. Ufr. besigtigelse 11. maj 2005)

Sagsrejserne har påstået fældninger af plantninger af gran og ege, for at skabe lysåbne forhold på

de nordøstligste skrænter af Lien dels for at skabe mulighed for hede og overdrev, dels af

udsigtshensyn.

Skov- og Naturstyrelsen har protesteret mod fældninger og har særligt henvist til at arealerne vel

ligger indenfor habitatgrænse for habitatområde 219, men habitatgrundlaget - hede og overdrev -

ikke forefindes her.

2. Vedrørende gødsknings- og sprøjtefri bræmmer i arealtype 10.

Den endelige formulering af forslagets § 4, stk. 5 er sålydende:

" Langs skrænter med overdrev/krat i arealtype 10 udlægges en 15 meter bred zone, hvor der er
forbud mod gødskning og sprøjtning. I praksis betyder dette, at det ved disse zoner er forbudt at
køre nærmere på end 30 meter fra markkant med kunstgødningsspreder eller sprøjte".

De nævnte bræmmer er fra hver af de berørte ejendomme indtegnet på kortbilag og sagsrejsernes

begrundelse er følgende:

"......Det kan næsten overalt konstateres, at overdrevsvegetationen på skrænterne tæt på de
dyrkede marker er tydeligt påvirket af næringstilførsel. den nærmeste meter mod markerne har
således en vegetation, der typisk består af agertidsel, brændenælde, kvikgræs, vild kørvel og
lignende næringselskende plantearter. Næringstilførslen kan dels stamme fra markgødskningen og
dels fra luftbåren ammoniak, som afsættes som ammonium med afdryp fra buske og træer. At
dømme efter fordelingen af næringselskende planter, er det især markgødskningen, som påvirker
overdrevsskrænternes randvegetation nær markerne. Derfor er bestemmelsen i § 4 vigtig i forhold til
fredningens overordnede formål "

En væsentlig del af de berørte lodsejere har protesteret mod bestemmelsen og har henvist til
vanskeliggørelsen af arealernes drift.
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3. Vedrørende stiudlæg.

I fredningsforslaget indeholdes et stisystem bestående af et forløb umiddelbart neden for

skrænterne, til dels forløbende i eksisterende vejspor, og forbundet med stisløjfer i dalene og med

et stiforløb på strækninger ovenfor skrænterne. Stierne har efter forslaget karakter af trådte fodstier

men på strækninger ved V. Svenstrup befæstede til brug for gangbesværede.

På kortere strækninger forudsætter stiforløbet udlægning af spange.

En del af de private lodsejere - særligt i V. Svenstrup området - har protesteret mod stiudlæg og

anvendelsen af eksisterende veje i stisystemet og har særligt henvist til generne for ejendommenes

drift og freden i området, dels til farerne ved forøget biltrafik frem til stisystemet, ligesom der er

henvist til, at særligt stiforløbet nedenfor skrænterne vil medføre forstyrrelse af fugle- og dyrelivet.

Sagsrejserne har undersøgt mulighederne for en forlægning af stien nedenfor skrænterne nærmere

Svenstrup Å men dette forløb har vist sig ufremkommeligt i den vestlige del. Sags rejserne har

endvidere ændret placeringen af en parkeringsplads fra centralt i V. Svenstrup til et areal ved

Hjortdalvej med tiltrædelse fra Fjerritslev Kommune, som ejer af arealet.

4. Vandløbs restaurering af Svenstrup Å.

Sagsrejserne har ved skrivelse af 12. oktober 2005 fremlagt et forslag til vandløbsrestaurering af

Svenstrup A, som indeholder følgende beskrivelse: " ..

1. Regulering af vandløbet, opretholdelse af grødeskæring.

Reguleringen vedrører kommunevandløb, nr. 3, Svenstrup å i Brovst kommune på strækningen fra
udløbet ved betonbro Fosdalvej st. 705 til kommunegrænsen i Fjerritslev kommune.

Vandløbet tilstræbes ført tilbage til situationen før regulering, således at det i princippet følger
ejerlavsskellet mellem Lien Gde. og Lerup Klitter, medens det i ejerlavet Lerup Præstegård i
princippet følger forløbet fra 1886 ..

Gennemføres fredningsforslaget er der ingen omdriftsarealer, der påvirkes omkring den berørte
vandløbsstrækning.

På den berørte strækning vil reguleringen medføre en mindre hævning af vandløbsbunden på ca. 4
cm i forhold til situationen i dag.

Der er i området, der kan få denne påvirkning, kun et areal i omdrift tilhørende lb. nr. 58 Peder
Nørgaard Nielsen. Dette areal er i fredningspåstanden foreslået udtaget af omdrift og ændret til
vedvarende eng. De øvrige arealer er i dag omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Af disse er der
kultureng på dele af lb. nr. 55, 56, 49, 24, 34 og 40.

Ændringer i vandløbets bundkote:
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Ved betonbroen for Fosdalvej. Uændret bundkote.

Ved drænet der afvander lb. nr. 58 hæves bunden med ca. 3 cm. Drænrørets bund er i dag 23 cm.
under regulativmæssig bund.

Ved grøften der afvander lb. nre. 55 og 56 hæves bunden med ca. 4 cm.

Ved rørudløbet fra lb. nr. 1 (Fosdalgård) hæves bunden med ca. 4 cm. Bunden i rørudløbet er i dag
6 cm over regulativmæssig bund.

Ved grøften der afvander lb. nre. 43 og 1 (Nøddedalen) hæves bunden med ca. 5 cm.

Ved grøften der afvander lb. nr. 43 hæves bunden med ca. 5 cm

Ved grøften (der ikke er nævnt i regulativet) som afvander lb. nre. 49, 43 og 24 hæves bunden med
lem.

Ved kommunegrænsen. Uændret bundkote "

Det er oplyst, at reguleringen sker indenfor arealtype 2 og berører ejendommene lb. nre. 1, 55, 56,
43,51,49,50,24, 34, 40 og 58.

Enkelte lodsejere har protesteret mod forslaget under henvisning til vandstandshævninger.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Fredningsnævnet finder, at en fredning i medfør af naturbeskyttelseslovens kapitel 6 af det område,

der fremgår af fredningskortet, bør gennemføres for at sikre og forbedre - ved pleje og til dels ved

naturgenopretning - de landskabelige, naturvidenskabelige, kulturhistoriske og rekreative værdier,

der er knyttet til området, samt under hensyn til de internationale forpligtelser og for at fastsætte

lettere administrerbare fredningsbestemmelser gældende for hele området, idet disse hensyn ikke

er tilstrækkeligt tilgodeset ved lovgivningens almindelige regler og de tidligere fredninger.

Den afgrænsning af fredningsområdet, der fremgår af fredningskortet omfatter dels de tidligere

fredede områder og habitatområderne, dels områder der har naturlig landskabelig sammenhæng

hermed. For så vidt angår Skov- og Naturstyrelsens arealer nord for Tranum Strand vej henvises til

indholdet af nævnets delafgørelse af 16. marts 2005. Med hensyn til områdets afgrænsning på

ejendommen lb. nr. 48 har nævnet fundet, at indsigtshensynet på arealerne nærmest fred-

ningsgrænsen ved bygningerne er mindre tungtvejende, men at en fredningsgrænse, der følger

vejen er mere hensigtsmæssig end en grænse, der fastlægges ind over marken, hvorfor den

foreslåede grænse fastholdes men således, at der for ejendommen - nord for bygningerne -

udlægges et areal på 60 x 120 meter med "have-gårdspladssignatur".
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Vedrørende fredningens delmål og fredningsbestemmelser bemærkes:

Ad 1 Skov- og Naturstyrelsens arealer i delområde 6 E.

Uanset usikkerheden om habitatområdets afgrænsning og om, hvorvidt habitatgrundlaget - overdrev

og hede - vil kunne genskabes, finder nævnet at udsigtshensyn fra dette areal, der er den yderste

"pynt" af Lien-højderne, bør tillægges så stor vægt at det foreslåede delmål - ved fældning at skabe

et lysåbent område - må tiltrædes.

Ad 2 Gødsknings- og sprøjtefrie bræmmer.

Ved afgørelsen af dette spørgsmål må nævnet lægge vægt på sagsrejsernes oplysninger under

besigtigelserne, hvorefter forslaget om udlæg af bræmmer ikke er begrundet i risiko for udsivning

fra de marker, der grænser op til skrænterne, og at der under alle omstændigheder må regnes med

en påvirkning fra luftens indhold af ammoniak, der vil fortsætte i trævækst, særligt nåletræer på

skræntarealerne og herfra dryppe ned på arealerne.

Under besigtigelserne har nævnet visse steder konstateret en koncentration af næringselskende

planter på skrænter op mod marker, men over lange strækninger har en sådan bevoksning ikke

været umiddelbart konstaterbar, ligesom der over strækninger mellem de dyrkede marker og

skrænterne ligger træbevoksede bræmmer af en vis bredde.

Under disse omstændigheder finder nævnet ikke, at risikoen for skadelige påvirkninger overfor de

ganske betydelige driftsmæssige vanskeligheder bræmmerne med deres stærkt slyngede forløb

langs skrænttoppen vil betyde, tilstrækkeligt kan begrunde, at denne del af fredningsforslaget

følges.

Ad 3 Stiudlæg.

Idet en del af fredningens formål er at tilgodese rekreative hensyn og der ved det foreslåede

stiforløb åbnes storslåede udsigtsmuligheder, kan nævnet tiltræde det foreslåede stiforløb som

indtegnet på fredningskortet, der til dels følger eksisterende stier og veje. Nævnet kan tiltræde, at en

del af stiforløbet ved V. Svenstrup - hvor terrænet muliggør dette - befæste s til brug for gangbesvæ-

rede.

Nævnet finder, at det foreslåede stiforløb nord for bygningerne på ejendommen lb. nr. 58, hvorefter

stien lægges ned ad skrænterne, dels på trapper, vil være så vanskeligt passabelt, at det reelt vil

kunne betyde en afbrydelse af det fortsatte forløb ovenfor skrænterne. Stien bør derfor på dette sted

følge skrænternes overkant som vist på kortet. Nævnet har lagt vægt på, at stien vil forløbe langs

bagsiden af driftsbygningerne fjernest fra beboelsen.
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Vedrørende denne ejendom vil nævnet ikke kunne godkende en udvidelse af "have-gårds-

pladsarealet" langs skrænten vest for bygningerne - hvor en bebyggelse vil være meget

iøjnefaldende, hvis den nuværende bevoksning fældes - men derimod det areal syd for bygninger-

ne, der er markeret på kortet.

Nævnet kan på de øvrige ejendomme tiltræde placeringerne af "have-gårdspladsarealer" som der i

det væsentlige har været enighed om mellem sagsrejserne og lodsejerne.

Nævnet kan i øvrigt tiltræde de foreslåede hoved- og delmål for fredningen og i det væsentlige de

foreslåede fredningsbestemmelser, idet der med hensyn til fjernelse af hegn og plantninger til dels

henvises til nævnets tilkendegivelser.

Fredningsområdet fremgår af fredningskortet og omfatter helt eller delvist matrikelnumrene på

vedhæftede fortegnelse. Afgrænsningerne mod søterritoriet er den til enhver tid værende havstok,

idet tilskylningsarealer omfattes af fredningsbestemmelserne for de tilstødende landarealer.

Der fastsættes følgende fredningsbestemmelser:

Hovedformål:

§ 1 Fredningens formål:

Fredningens hovedformål er at bevare pleje og genoprette de landskabelige, naturhistoriske, kultur-

historiske og kulturgeografiske værdier i området som et sammenhængende, åbent kystlandskab

mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand omfattende den markante kystskrænt

Lien og dennes forland, særligt de naturtyper og arter, der udgør grundlaget for udpegning af en

væsentlig del af området som EF-habitatområde, samt med respekt for disse værdier - at forbedre

udnyttelsen af områdets rekreative værdier ved udvidelse af den offentlige adgang til området med

henblik på oplevelsen af det åbne kystlandskab.

Fredningen skal skabe grundlag for udarbejdelse af en samlet forvaltningsplan for området.

Delformål:

Arealtype 1 Nordvendte skrænter med kløfter:

Bevaring og genskabelse af lysåbne skrænter med overdrev og hede som dominerende naturtype,

således at kilder og væld kan genoprettes i naturtilstand og med mulighed for udvikling af naturlige

krat.
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Arealtype 2 Eng- og mosearealer nedenfor skrænterne:

Sikring af et sammenhængende eng- og moselandskab med genopretning af Svenstrup A som

naturligt vandløb med naturlige hydrologiske forhold.

Arealtype 3 Parabelklit med tilhørende afblæsningsflade:

Sikring af de landskabelige værdier som åbent klitlandskab uden tilplantning, læhegn, opdyrkning

eller afgræsning.

Arealtype 4 Engområde på marint forland:

Sikring af åbent, naturligt englandskab uden opdyrkning og i det væsentlige uden tilplantning eller

læhegn.

Arealtype 5 Udse klitlandskaber på marint forland:

Sikring af det åbne klitlandskab med mulighed for fri udvikling af nye klitdannelser og særligt med

sikring af gunstig bevaringstilstand for de EU-prioriterede naturtyper 2130, stabile kystklitter med

urtevegetation og 2140 stabile kalkfattige klitter med dværgbuskvegetation, samt opgivelse af

omdriftsarealer til overgang til naturtilstand eller vedvarende enge med rydning af beplantning og

læhegn dog med særlige bestemmelser for skydeterrænet indenfor område 5 C.

Arealtype 6 Sydvendte skræntarealer:

Sikring og genskabelse af lysåbne plantesamfund, heder og overdrev med udvidet offentlig adgang.

Arealtype 7 Lerup Kirkes omgivelser:

Sikring af Lerup Kirkes frie beliggenhed omgivet af lysåbne overdrevs- og hedearealer uden tilplant-
ning.

Arealtype 8 Strandbred og kystklitlandskaber:

Sikring af de åbne klitlandskabers udvikling og rekreative anvendelse, uden tilplantning eller udvi-

delse af eksisterende bebyggelse, dog med særlige bestemmelser for så vidt angår skydeterrænets

anvendelse.

Arealtype 9 Landbrugsarealer på marint forland:

Bevarelse af et kulturpræget areal uden yderligere tilplantning og med kun ubetydelig påvirkning af

omgivende arealer.
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Arealtype 10 Landbrugsarealer ovenfor skrænterne:

Sikring af et åbent kulturpræget landskab med censur af landskabelige hensyn af bebyggelse og

beplantning og med udvidet offentlig adgang.

Arealtype 11 Plantager:

Efter opgivelse af skovdrift eller afdrift af nuværende plantager overgang til hede, overdrev eller

lysåben skov med hensyntagen til udsigtsmulighederne.

§ 2 Arealernes udnyttelse og drift.

e stk. 1. Der må ikke foretages opdyrkning eller jordbearbejdning. Varige enge kan dog omlægges

med intervaller på 7-10 år for at opretholde græsdækket. Arealerne må ikke gødskes eller behand-

les med kemiske bekæmpelsesmidler bortset fra nødvendig kemisk bekæmpelse af bjørneklo.

Bestemmelsen gælder ikke for arealtype 9 og 10 samt de på kortbilaget markerede have- og gårds-
pladsarealer.

Arealerne ved overpløjede gravhøje, boplads og agersystemer i områderne 10 B, 10 C og 10 F kan

anvendes som hidtil men dybdepløjning og lignende jordbearbejdning må ikke finde sted.

Indenfor arealtype 9 må dog kun anvendes fast husdyrgødning, såfremt nedpløjning sker indenfor et

døgn efter udbringning og flydende husdyrgødning kun ved direkte nedfældning.

Af fredningskortet fremgår i hvilket omfang omdriftsarealer og tidligere gødede enge skal overgå til

enge uden gødskning.

Jordbearbejdning til opretholdelse af gunstig bevaringsstatus for beskyttet natur kan dog ske

overensstemmelse med godkendt plejeplan.

stk. 2. Udenfor de på kortet indtegnede have- og gårdspladsarealer må ikke tilplantes med træer og

buske, dog kan ske gentilplantning af eksisterende plantager, der ikke efter fredningskortets

angivelser skal fjernes, ligesom levende hegn i område 9 og 10, der ikke efter fredningskortet skal

fjernes, kan genplantes med fredningsnævnets tilladelse når ikke udsigtshensyn taler imod det.

Forbedring af udsigtsforholdene i område 11 C kan ske i overensstemmelse med aftale af 29. au-

gust 2005 mellem sagsrejserne og Skov- og Naturstyrelsen (kortbilag side 37). Læplantningerne

omkring sommerhusområderne i delområde 3 A og 4 A kan opretholdes i overensstemmelse med

nævnets tilkendegivelse af 23. juni 2005, som er gengivet ovenfor.
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stk. 3 Kulturspor fra fortiden må ikke fjernes eller beskadiges.

§ 3 Terrænændringer.

stk. 1 Der må ikke foretages terrænændringer herunder påfyldning, opfyldning, planering eller af-

gravning. Igangværende grusgrave og mergellejer må fortsat udnyttes indenfor den nuværende

afgrænsning.

Der må ikke anlægges nye veje eller stier, bortset fra det stiforløb med parkeringsplads ved V.

Svenstrup, der af hensyn til offentlighedens adgang kan anlægges af fredningsmyndighederne jfr. §

6 og som er indtegnet på fredningskortet.

e § 4 Vandløb og grøfter.

Vandløb og vandstand må ikke ændres. Vandløbsrestaurering af Svenstrup A kan dog ske i over-

ensstemmelse med projekt af 12. oktober 2005 fra Nordjyllands Amt.

Vandløb og grøfter, der afvander landbrugsarealer, der fortsat kan drives med omdrift, kan ved-

ligeholdes efter gældende regulativer.

Indenfor arealtyperne 2, 4 og 5 må der ikke foretages dræning og grøftning eller ske rørlægning fra

kilder og væld. Eksisterende grøfter kan oprenses og eksisterende dræn fornyes men indenfor

nuværende dybde.

§ 5 Bebyggelse, faste anlæg m.v.

Der må ikke opføres eller opstilles ny bebyggelse, herunder boder, skure, hytter eller lignende.

e Der må ikke - udenfor have-gårdspladsarealerne opstilles telte, campingvogne eller tekniske anlæg,

herunder master eller etableres oplag. Fremføring af el og telefon skal ske ved kabellægning langs

vejen.

Indenfor de på kortet markerede have-gårdspladsarealer er fredningen ikke til hinder for at

fredningsnævnet kan godkende udvidelse af eksisterende erhvervsvirksomheder (landbrug,

pensionat m.v.) i arealtyperne 9 og 10 og udenfor disse arealtyper vedligeholdelse og mindre om- og

iiibygninger til eksisterende bygninger med bevarelse af særlige karakteristika.

Det er en forudsætning for godkendelsen, at nybyggeriets højde ikke overstiger 8,5 meter og at

bygningerne ikke vil fremtræde mere iøjnefaldende i landskabet end de eksisterende bygninger.
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Indenfor arealtyperne 9 og 10 kan opsættes sædvanlige kreatur- og fårehegn og der kan med fred-

ningsnævnets godkendelse opstilles læskure og lignende af hensyn til dyreholdet, hvor disse ikke

ved placering, materialevalg eller farver forstyrrer oplevelsen af det åbne landskab eller påvirker

beskyttet natur.

Bestemmelsen er ikke til hinder for opstilling af skure og indhegninger i forbindelse med skovnings-

og plejearbejder eller indhegninger i overensstemmelse med plejeplaner og ikke til hinder for, at der

med fredningsnævnets godkendelse opstilles enkelte udsigtsplatforme indenfor delområderne 10 B

og 10 G.

§ 6 Færdsel og ophold. stier m.v.e stk. 1. Offentligheden har ret til færdsel og ophold i overensstemmelse med naturbeskyttelses-

lovens almindelige regler.

stk. 2. Fredningsmyndighederne har ret til at anlægge et stiforløb som angivet på fredningskortet.

stk. 3. Offentligheden har ret til færdsel til fods ad disse stier, der udlægges som uhegnede

trampestier. Hvor det særligt er markeret på fredningskortet kan stierne befæstes til brug for gang-

besværede.

Fredningsmyndighederne kan med fredningsnævnets godkendelse opsætte vejvisning og infor-

mation.

stk. 4. Fredningsmyndighederne eller hvem disse bemyndiger dertil på deres vegne har adgang til

at foretage videnskabelige undersøgelser og naturovervågning.

e § 7 Natur- og landskabspleje.

Naturpleje kan foretages på grundlag af en af fredningsmyndighederne i overensstemmelse med

fredningens formål udarbejdet og af fredningsnævnet godkendt samlet plan for hele frednings-

området.

Den samlede plan kan suppleres med mere detaillerede planer for enkelte delområder.

På de af Miljøministeriet ejede arealer skal indholdet af plejeplanen indarbejdes i Statsskov-

distrikternes driftsplaner.

Med hensyn til den del af Skov- og Naturstyrelsens arealer, der anvendes som skydeterræn, hen-

vises til indholdet af fredningsnævnets delafgørelse af 16. marts 2005.
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I øvrigt inddrages lodsejerne i udarbejdelse af plejeplaner efter de til enhver tid gældende regler, nu

bekendtgørelse nr. 951 af 16. september 2004 om pleje af fredede arealer og om tilsyn.

Ret og pligt til naturpleje påhviler de til enhver tid værende plejemyndigheder, for tiden Skov- og

Naturstyrelsen for statsejede arealer og amtsrådet for øvrige arealer under fredningen.

§ 8 Naturgenopretning.

I overensstemmelse med fredningens formål kan fredningsmyndighederne gennemføre natur-

genopretning således:

Vandløb på det marine forland, og Svenstrup A i overensstemmelse med projekt af 12. oktober

2005, kan genoprettes som naturlige vandløb.

Plantagearealer på det marine forland genoprettes som naturarealer.

Dyrkede arealer udenfor arealtype 9 og 10 kan to år efter endelig afgørelse kræves udlagt som

vedvarende græs uden gødskning og sprøjtning.

§ 9 Dispensation.

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne indenfor fredningens

formål.

§ 10 Ophævelse af eksisterende fredninger.

Ved finanslov 1902, fredning af Fosdalen.

Deklarationer af 1953 og 1954 til sikring af Lerup Kirkes omgivelser.

Deklaration af 28. marts 1962 om fredning af matr.nr. 15 i Vester Svenstrup, Hjortdal sogn.

Overfredningsnævnets kendelse af 15. oktober 1956 om fredning af Lien og Fosdalen.

Overfredningsnævnets kendelse af 14. juli 1976 om fredning af Sandmosen Etape I.

§ 11 Bonusvirkning.

stk. 1. I det omfang et forhold er reguleret i fredningen skal forbudene i naturbeskyttelseslovens § 3,

§ 4 og §§ 15 - 19 ikke gælde, jfr. § 38, stk. 5.
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stk. 2. I medfør af samme lovs § 38, stk. 6 fastsættes, at fredningen samtidig skal gælde som til-

ladelse eller godkendelse efter

1) Lov om planlægning § 35 for ændret arealanvendelse, fjernelse af træer og anlæg af stier jfr.

lovens § 36, stk. 1, nr. 5.

2) Skovlov § 4, stk. 4 om ændret anvendelse af fredskovpligtige arealer (med henblik på landskabs-

pleje af skovarealer) jfr. lovens § 16, stk. 4.

3) Vandløbslov jfr. § 7a.

§ 12 Klageveiledning.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43, jfr. § 87, stk. 1 inden 4 uger påklages til

Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1260 København K.

Klageberettigede er ejere og brugere af de berørte ejendomme, statslige og kommunale

myndigheder, hvis interesser berøres af afgørelsen, enhver der har givet møde for nævnet under

sagens behandling eller fremsat ønske om underretning, lokale foreninger og organisationer, der

må antages at have væsentlig interesse i sagen, samt landsdækkende foreninger og organisationer,

hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø eller som efter deres formål varetager væsentlige

rekreative interesser, der berøres af fredningen.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 42 vil afgørelsen være at forelægge Naturklagenævnet.

Sortsøe Jensen Knud Erik Jeppesen

Johan Svaneborg Mogens Richter
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Fredningssag Lien, Fosdalen og Sandmosen Matrikelfortegnelse NS/23-10-06

V.Svenstrup by, Hjortdal
2a 2b 21 3a 3b 3e 3d 3e 3f
31 3p 49 4m 5a, del af 5b 5f 59 5h
6f 69 6r 7p 8k 8r 9f 9ø 11f

11h 13e 14d 15a 15b 15f 159 15i 15k
150 16a,delaf 16i 16p 16q 16r 16t 18b 18i
18k 181 18m 20a 20d 21 22a 22b 23a
25a 26a 27a 28a,delaf 29a,delaf 29f,delaf 34a 36b 38

40a,delaf 40e 41 43 IIell

Lien Gde.,Lerup
1a 1aa 1ab 1b,del 1e 1d 1e 1f 19af
1k 11 1m 1p 1u 1v 1x 1ø 2a, del

af
2e 2q 2r 2u 2v 4a 4e 5a 5b
5e 5h

L p o d Lerup ræstegar , erup
1a,delaf 1aa 1ae 1ad 1ae 1af 1a9 1ah 1ai

1ak 1al 1am 1an 1aq 1ar 1as 1at,del 1axaf
1az 1aæ 1aø 1b 1bb 1b9 1bm 1br 1bt
1bu 1bv 1bz 1e 1ea 1eb 1ee 1ed 1ee
1cf 1e9 1eh 1d 1e 1f 19 10 1p
1q 1r 1s 1t 1u 1v 1x 1y 1z
1ø 2 IIall "e",delaf

Lerup Klitter,Lerup
1a 1b 1e 1d 1e 2a 2b 2e 3aq

3ax 3az 3b 3bd 3be 3bf 3b9 3bh 3bi
3bk 3bl 3bm 3bn 3bo 3bp 3bq 3br 3bs
3bt 3bu 3bv 3bx 3by 3bz 3bæ 3bø 3e
3ea 3eb 3ee 3d 3e 3f 39 3h 3i
3k 31 3n 3u 4 IIall
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N B tb" Tr. ra Jerg, ranum
1a,del af 2m 2n 20 3f 5a 5c 5e 6b

8a 7a,del af 11a,del 11c 12a 12c 13a 14a 15aaf
16a 16c 16d 18a 19a 21a 23a 23c 24a
248 24t 25b 25æ 26ai 26ak 26al 26b 26c
28a 42a,del 54a 129a 130a 131c 131d 132b 133baf
134b 135b 149 lIell "f",delaf "h",delaf IImll
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt

Afgørelse om erstatning af 5. december 2006

I FS 50/2004

Fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen



Ved en afgørelse, truffet samtidig hermed, har fredningsnævnet besluttet at frede arealer ved Lien,
Fosdalen og Sandmosen.

De fredede arealer omfatter ca. 3000 ha, beliggende i Brovst og Fjerritslev kommuner, hvoraf ca.
2000 ha er statsejede og nogle mindre arealer ejede af kommunerne. Ca. 1600 ha er nyfredede,
heraf ca. 1400 ha statsejede.

Ca. 1400 ha af området er omfattet af tidligere fredninger, der ved fredningens endelige
gennemførelse ophæves.

De af fredningen omfattede arealer fremgår af vedhæftede pr. 1. oktober 2006 reviderede lodsejer-
og ejendomsfortegnelse, der bl.a. angiver, hvilke arealer der er omfattede af
naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 8 pålægges driftsændringer eller fjernelse af beplantning,
omfanget af stiudlæg samt i hvilket delområde arealerne er beliggende og i hvilket omfang de er
omfattede af tidligere fredninger angivet som "Fosdalen", "Lerup Kirke", "Lien" og "Sandmosen".

Hovedindholdet af de tidligere fredninger:

1. Fosdalen erhvervedes i henhold til finansloven 1902/03 med henblik på bevaring
af tilstanden.

g. Ved deklarationer tinglyst den 14. oktober og 5. november 1953 og 19. august
1954 sikredes Lerup Kirkes frie beliggenhed.

3. Overfredningsnævnets kendelse af 15. oktober 1956 om fredning af Tranum Klit
m.v. (Lien-fredningen)

Kendelsen indeholder for skræntarealerne bl.a. følgende bestemmelser:

1. Der må ikke foretages terrænændringer eller anlægges nye veje.
2. Der må ikke ske bebyggelse bortset fra nødvendige tilbygninger til eksisterende

landbrugsbygninger.
3. Der må ikke drænes eller grøftes ved skræntfoden.
4. Der må ikke ske nyopdyrkning eller nybeplantning og selvsåede gran, fyr m.v.

kan fjernes.
5. Almenheden har ret til færdsel til fods ad de eksisterende veje og stier. Der må

ikke dannes nye stier.

For arealerne nedenfor skrænterne:

1. Arealerne må anvendes som hidtil, herunder som landbrugsjord.
2. Der må kun opføres landbrugsmæssigt nødvendige bygninger m.v.
3. Beplantning med træer er ikke tilladt.
4. Etablering af haver og læhegn ved landbrugsbygninger og langs nord-

sydgående skel er tilladt.
4. Overfredningsnævnets kendelse af 14. juli 1976 om fredning af Sandmosen,
- etape I.

1. Nuværende tilstand skal bevares dog kan uopdyrkede arealer opdyrkes.
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2. Plantning omkring eksisterende bygninger kan ske og ikke udsigtshindrende
beplantning kan tillades.

3. Selvsåning kan fjernes.
4. Ingen yderligere bebyggelse, herunder skure m.v. dog begrænset udbygning af

skov- og landbrugsbygninger.

Enkelte lodsejere har under sagens behandling frafaldet erstatning.

Lodsejerne er den 18. januar 2006 tilkendegivet hvilke fredningsbestemmelser, der kunne forventes
fastsat for området og på dette grundlag opfordret til at opgøre deres erstatningskrav.

Nordjysk Udvalg for Landboret har for en række lodsejere udarbejdet en vejledning til brug ved
opgørelse af erstatningskrav. Der er heri bl.a. anført følgende:

"Værdi Før
Markjord i sædvanlig drift (med gødning og sprøjtning) anslås at have en værdi på
130 000 kr.lha.

Engjord med gødning anslås at have en værdi på 80 000 kr.lha.

Engjord uden gødning anslås at have en værdi omkring 40 000 kr.lha.

Plantage anslås at have en værdi på 75 000 kr.lha ..

"Værdi efter:

Arealerne vil være reduceret til rene naturarealer med mulighed for jagt og ekstensiv græsning.
Værdi anslået 20000 kr./ha" .

Forbud mod dybdepløjning 2 000 kr. pr. ha.

Ad udbringning af husdyrgødning i område 9: kapitaliseret udbyttenedgang ved overgang til
vårafgrøder og risiko for omsåning 11 000 kr. pr. ha.

Forbud mod tilplantning 5 000 kr. pr. ha.

Stiudlæg 39 kr. pr. m.

Bebyggelsescensur 50 000 kr. pr. ejendom.

Følgende lodsejere har særligt opgjort og begrundet deres erstatningskrav. Efter nævnets
anmodning har Nordjyllands Amt i skrivelse af 17. juli 2006 afgivet bemærkninger til kravene.
Bemærkningerne er anført nedenfor.

Lb. nr.1.

Erstatningskrav er ikke fremsat.

Lb. nr. 7.

Erstatningskrav, såfremt der anlægges sti udenfor eksisterende markvejs forløb. Idet stiudlæg
følger den nuværende markvej, anses erstatningskrav for frafaldet.
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Lb. nr. 9.

Advokat Erik Braad har i skrivelse af 25. september 2006 for lodsejeren Sanden Bjerggaard Hotel
og Kursuscenter A/S opgjort erstatningskravet således: " .

ad 1 - bilag 1:
Arkitekt, ingeniør og konsulenthonorar
Forøgede byggeomkostninger i forhold til
licitationsresultatet anslået til kr. 5.000,00/m2

kr. 5.000,00 x 11
Ad 2 - bilag 2:
Mistede salgsindtægter for 8 sommerhusgrunde
Ad 3 - bilag 3:
Mistet lejeindtægt kr. 101.000,00 x 36 mdr.
Forrentning af anslået byggesum,
i alt 7 mil. x 6 % i 3 år
Ad 4 - skønsmæssig forringelse
Ad 5

kr. 187864,57

kr. 5535000,00

8.000.000,00kr.

kr. 3.636.000,00

kr. 1.260.000.00 kr.
kr.
kr.

2.376.000,00
250.000,00
240.000,00

I alt kr. 16.401.000,00

I skrivelsen og under et forhandlingsmøde den 11. oktober 2006 er kravet nærmere begrundet
således:

Ad pkt. 1, 3 og 4: Siden 2000/2001 havde selskabet overvejet udvidelse af bygningerne til
anvendelse som kursuscenter og i forbindelse med, at Fjerritslev Kommune i 2003 udbød
genhusning af beboerne i plejehjemmet Solgården under en ombygning af plejehjemmet
intensiveredes projekteringen og selskabet afgav den 6. oktober 2003 tilbud til en leje på 101.000
kr. pr. måned for en treårig periode. Tilbuddet blev imidlertid ikke antaget. Selskabet havde den 10.
oktober 2003 udbudt tilbygningen i licitation, men byggesagen blev standset ved bekendtgørelsen
af fredningsforslaget i sommeren 2004, og under en efterfølgende censursag stillede
fredningsnævnet krav om facadeændringer i forhold til det udarbejdede projekt, der har forringet de
herlighedsværdier, der er forbundet med udsigtsmulighederne fra lokalerne i bygningerne. Disse
forhold og den omstændighed at bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 2006,
skærpede kravene til byggeriets udførelse, medførte forøgede teknikerhonorarer og forøgede
byggeomkostninger, ligesom det er gjort gældende, at fredningsforslagets forberedelse var årsage til, at Fjerritslev Kommune ikke antog selskabets tilbud på genhusning af plejehjemsbeboerne.

Ad pkt. 2: Selskabet havde planlagt finansiering af udbygningen ved salg af sommerhusgrunde
udenfor det tidligere fredningsområde og forventningerne om udstykningsmulighed var styrket efter
ændringen af planloven pr. 1. juli 2004 med mulighed for udlæg af nye sommerhusområder.
Ad pkt. 5: Fredningen har forringet indtægtsmulighederne fra udleje af 3-4 hektar til græsning som
følge af gødskningsforbud.

Sagsrejserne har oplyst, at de arealer af ejendommen der ikke er betegnet som "have-gårdsplads"
er omfattede af naturbeskyttelseslovens § 3 og at bygningerne på ejendommen er beliggende
indenfor den tidligere frednings "blå skygge" med bebyggelsesforbud.

Ved skrivelse af 23. oktober 2003 har Fjerritslev Kommune meddelt tilladelse efter planlovens § 35,
stk. 1 til opførelse af en værelsesfløj på 1000 m2. Tilladelsen er den 6. november 2003 påklaget af
Nordjyllands Amt til Naturklagenævnet, der den 8. december 2004 har nægtet landzonetilJadelse.
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Fjerritslev kommunalbestyrelse har den 10. december 2003 besluttet, at genhusning af
plejehjemsbeboerne skal ske i pavillonbyggeri under hensyn til det tidsforløb, der vil være forbundet
med udarbejdelse og gennemførelse af lokalplanforslag for selskabets ejendom.

Fredningsnævnet har den 3. oktober 2006 i henhold til fredningsforslagets censurbestemmelser
godkendt et projekt, der - bortset fra ændringer af bygningernes nordfacader - svarer til det
oprindeligt udarbejdede projekt.

Lb. nr. 15.

· Nedgang af udbytte ved driftomlægning i 3.01 ha omdrift jord 14400 kr.lha
• Forbud mod tilplantning 3.01 ha 5000 kr.lha
• Bortskaffelse af fast husdyrgødning i container 5000 kr.lha
• Udlægning af 112 m sti 39 kr.lm
• Store restriktioner i forbindelse med nybyggeri 50 OOO/bygningsæt

43344
15050
15050
4368

50000

127812

Amtets bemærkninger:
Der er ikke krav om driftomlægning.
Der er ikke krav om bortskaffelse af husdyrgødning.
Henset til bygningernes størrelse og tilstand samt størrelsen af have-gårdspladsarealerne er
bebyggelsesrestriktionerne her minimale.

Lb. nr. 17.

Nordjysk Udvalg for Landboret har opgjort kravet således:
Erstatningskravet vedr.landbrugsinteresserne er:

Matr.nr. 5a: 1,78 ha agerjord.
Vedr. forbud mod juletræstilplantning 8.000 kr.lha
Vedr. forbud mod læplantning 1.000 kr.lha
Vedr. forbud mod frilandsgrise 1.000 kr.lha
I alt 10.000 kr.lha 17.800

I anledning af kravet om nedfældning af gylle og umiddelbar nedpløjning af fast gødning

1,78 ha x 14.000 kr.lha
Matr.nr. 2a: 2,01 ha i MVJ-aftale. Hidtil ikke pløjet, men gødet (et klitareal)

Værdi før 65.000 kr.lha.
Værdi efter på grund af gødskningsforbud 20.000 kr.lha
Værdinedgang 2,01 ha x 45.000 kr.lha

24.920

90.450

Matr.nr. 5h: 7,69 ha i MVJ-aftale. Hidtil ager.
Værdi før 130.000 kr./ha.
Værdi efter på grund af gødskningsforbud 20.000 kr.lha
Værdinedgang 7,69 ha x 110.000 kr. 845900

Matr.nr. 9f: 1,33 ha i MVJ-aftale.
Værdi før 65.000 kr.lha som eng med gødskning
Værdi efter 10.000 kr./ha som ugødet og usprøjtet eng m. forbud mod
afgræsning
Værdinedgang 1,33 ha x 55.000 kr. 73150

Matr.nr. 1u: Intet erstatningskrav.
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Vedr. stianlæg: 220 m a 39 kr.lm

Erstatningskrav vedrørende landbrugsindgrebet

8580

1 060800

Herudover har lodsejeren forbeholdt et krav på 3,2 millioner kr. for mistede muligheder for
udstykning af 8 sommerhusgrunde fra matr.nr. 5a.

Amtets bemærkninger:
Der er ikke forbud mod frilandsgrise.
Der er ikke krav om nedfældning af gylle.
De omtalte sommerhusudstykninger er en følge af landsplandirektivet for udlæg af nye
sommerhuse i kystzonen. Der er tale om undtagelser på særlige vilkår fra det generelle forbud imod
udstykning af nye sommerhusområder i områdetype A, der bl.a. omfatter ejendommen.

Lb. nr. 18.

Lodsejeren har krævet en erstatning svarende til en nedgang i salgsprisen for ejendommen på 20
% i forhold til mæglervurdering i formidlingsaftale: 6.500.000 kr.

Lb. nr. 23.

Stisystem: 95 m sti befæstet, 13 kr. pr. m.
Raftehegn til at skærme for indblik
95 m hegning langs veje*20 kr.lm
Censurbestemmelse vedrørende byggeri:
Forbud mod juletræer 2,1 ha*8.000 kr.lha
Forbud mod læplantning m.v. 2,1 ha*1.000 kr.lha

1235
25000

1900
50000
16800
2100

Herudover har lodsejeren fremsat krav om erstatning for mistede herlighedsværdier 550.000 kr.
samt for udgift til mæglervurdering 6.250 kr.

Amtets bemærkninger:
Der er i dag ret til færdsel for offentligheden på markveje. Fredningen kan ikke begrunde
bekostning og opstilling af raftehegn. Hegning af dyrkede arealer er ikke en del af fredningen.
Ejendommen er erhvervet i 1992 for 400.000 kr. Bygningsrestriktionerne er minimale i forhold til de
reelle udbygningsmuligheder på ejendommen efter planloven.

Lb. nr. 24.

1. Omdriftsarealer:
a. Arealreduktion i form af handikapsti og udsigtsplatform:

452 m a 52 kr.
b. Ekspropriation af privat vej (hjulspor) 128 m
c. Forbud mod tilplantning med træer og buske 3,65 ha a 8000 kr.
d. Begrænsning af ejerens råderum over levende hegn:

169 m a 25 kr.lm
919 m a 50 kr.lm

2. Eng- og moseareal:
Engarealet matr.nr. 1aa har delvist (1,81 ha) været omdriftsareal med gødskning,
indtil det i 2001 blev underlagt miljøvenlig drift af græs i 20 år niveau 2.
a. Værditab ved fredning: 1,80 ha a 110.000 kr.
b. Arealreduktion i form af trampesti: 152 m a 39 kr.
c. Pleje og naturgenopretning: 1,80 ha a 575 kr. x 15

4. Byggerestriktioner

23504
1664

29200

4225
45950

198000
5928

15525
50000
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6. Herlighedsværditab:
Vores ejendom har indtil nu ligget på en naturskøn fredelig plet med et rigt og
uforstyrret dyre- og planteliv.
Fredningsforslaget med deraf følgende øget offentlig færdsel på de veje og
nyanlagte stier, som omklamrer vores ejendom, vil for os være et uerstatteligt tab.
Vi har bedt ejendomsmægler Poul Erik Nielsen om at vurdere ejendommens
herlighedsværditab i salgsøjemed. Tabet er opgjort til

Herudover har lodsejeren påstået 6.250 kr. til mæglervurdering.

650000

Amtets bemærkninger:
Levende hegn må beholdes og gentilplantes.
Udgifter til pleje afholdes af fredningsmyndigheden.
Ejendommen er erhvervet i 1994 for 800 000 kr. Henset til bygningernes størrelse og tilstand samt
størrelsen af have-gårdspladsarealerne er bebyggelses restriktionerne her minimale.

Lb. nr. 25.

1. Omdriftsarealer:
Forbud mod plantning af juletræer og energipil,. 2 ha*8.000 kr.lha
Forbud mod læplantning, 2 ha*1.000 kr.lha

16000
2000

2. Stisystem:
Stisystemet på eksisterende vej kommer til at forløbe med uhæmmet
indblik til vores ejendom, hvilket fordrer afhjælpning med hegn eller hæk,
hvilket vil fjerne vores udsigt mod nord 20000

3. Byggecensur:
Ejendommen er meget synlig fra Kystvejen - skrap censur.

4. Kontortimer og kontorholdsudgifter vedr. korrespondance om
Fredningen, 41 timer a 250 kr.

5. Tabt arbejdsfortjeneste for Torben Larsen i forbindelse med Frednings-
nævnets besigtigelse af ejendommen

6. Herlighedsværditab.
Vi har bedt en ejendomsmægler Poul Erik Nielsen om at vurdere ejen-
dommens herlighedsværditab i salgsøjemed.
Venligst se vedlagt skrivelse fra Poul Erik Nielsen.
Udgift til ejendomsmægler vedr. vurdering

Erstatningskrav i alt:

50000

10250

1520

740000
6250

846020

Amtets bemærkninger:
Fredningen giver ikke grundlag for erstatning for færdsel på kommunalt vejareal.
Ejendommen er erhvervet i 1992 for 250.000 kr. Beboelsesbygningen er for nylig renoveret.
Fredningen sikrer ejendommen herlighedsværdier.

Lb. nr. 26.

Matr.nr. 7p:
A. 0,75 ha i område 3 kan gødes., Værdi 80 ODD/ha0,75 * 80 000

Ejeren begærer det overtaget for jeg kan ikke bruge det til noget.
Mistet betalingsrettighed, 0,75*4332*7 år

B. Forbehold for naturgenopretning af Svenstrup A.
Beskrivelse af genopretning er for vid. Projektet angår strækning
I Brovst Kommune og det er kun den genopretning, der kan accepteres.
Hvis restaurering kommer ind på 7p, vil hele stykket ende i sump og

60000

22743
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blive ubrugeligt.
Der er 4,96 ha jord der kan gødes, da 1,0 ha skrænt udgår af areal-
beregningen.
2,0 ha dyrkningsjord ændres til kultureng uden gødning.
Værdi før fredning 130 000 kr.lha.
Værdi efter fredning 20 000 kr.lha.
Tab 2*110 000
2,2 ha eng med gødning og mulighed for udbringning af gylle.
Værdi før fredning 80 000 kr.lha
Værdi efter fredning 20 000 kr.lha
Tab 2,2*60000
Plejeforpligtelse (2,2+2,0+0,75)*1 150/2*15
Skrænterne har jeg for egen regning allerede fået ryddet for træer.
Plejeforpligtelse 1 ha*1 000 kr.*15 15 000

C. Matrikel 8r.
3,71*8000 kr.lha forbud mod tilplantning 29 680
Forbud mod læplantning 3,71*1 000 kr.

D. Matrikel 26ai og 28a: 10,47 ha
Søger tilskud på 10 ha, kun 0,47 ha uden for dyrkning.
Forbehold imod genopretning af vandløb i område 9.
Krav om nedfældning af husdyrgødning betyder ingen vintersæd, da
nedfældning ødelægger afgrøden.
Ekstra omkostning til nedfældning. 5 kr.lm3*40m3/ha*15*10

220000

132000
42694

3710

30000

Udbyttereduktion:
Ud af et normalt udbytte på 50 tdr. vil nedgangen være 15 % = 7,5tdr.*
80 kr.ltdr.=600 kr.lha*faktor15=9.000 kr.lha.
Sandflugt vil blive et større problem dels på grund af afgrødevalget,
dels på grund af at jeg er afskåret fra at dæmpe sandflugt, skønnet
vil det medføre at afgrøden skal sås om ca. hvert 5. år.
Erstatningskravet hæves derfor til 11.000 kr.lha. Tab 10*11 000
Forbud mod tilplantning med juletræer og energipil. 1Oha*8 000 kr.
Forbud mod læhegn 10 ha*1 000
Endvidere har omlægning af min jord matr. 7p i område 2, den
konsekvens at jeg mister 4,2 ha hamoniareal og det vil medføre en
reduktion i min besætning på 4,2 ha*1 ,7DE=7, 14DE
7,14DE/1 ,18ko/DE= 6 køer
OB/ko 10 000=60 000/år*15
Af fredningsforslaget fremgår det desuden at jeg skal deltage i
vedligeholdelse af stier.
Jeg vil hermed fraskrive mig enhver udgift i forbindelse med
vedligeholdelse samt opretholdelse af farbarheden af stier og
grusveje.
Kontortid og kontorartikler i forbindelse med fredningssagen.
40 timer*250 kr.ltime
Erstatningskrav i alt

110000
80000
10000

900000

10000
1 665827

Herudover har lodsejeren yderligere for ejendomsværditab krævet 850 000 kr.

Amtets bemærkninger:
Det er kun omdriftsarealer og § 3 kultureng, der lovligt har kunnet gødes indtil fredningen. Der er
ikke fri tilplantningsmulighed i de eksisterende fredninger.
Det fremgår ikke af fredningen, at lodsejere n pålægges vedligeholdelsespligt på de i fredningen
udlagte stier.
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Lb. nr. 27.

For indskrænkninger i brugsretten til jorden, vanskeligere om- og tilbygnings-
forhold og manglende udstykningsmuligheder 253000

Amtets bemærkninger:
Lodsejeren har ikke bygninger indenfor fredningen.

Lb. nr. 28.

For nærhed til parkeringsplads og sti 100000

Amtets bemærkninger:
Der er tale om en eksisterende kommunalt ejet fællesvej med off. færdselsret før fredning.

Lb. nr. 29.

2,53 ha med forbud mod plantning af juletræer 8 000 kr. pr. ha og forbud mod
læplantning 1 000 kr. pr. ha, i alt 22700

Lb. nr. 30.

matr.nr. 15f 1,03 ha
25a 0,66 ha

Forbud mod tilplantning
Skov 0,32 ha
i alt

110 000 kr.lha
110 000 kr.lha

5000 kr.lha
55 000 kr.lha

113300
72600

8450
17600

210950

matr.nr. 14d, 16p 1,79 ha
150 0,63 ha
19 0,43 ha

60 000 kr.lha
60 000 kr.lha
60 000 kr.lha

107400
37800
25800

171 000i alt

matr.nr. 14d, 16p
150, 19 5,56 ha

Stiudlæg 79 ha
Naturpleje 10,8 ha
i alt

20 000 kr.lha
30 kr.lm2

2000 kr.lha

111 200
2370

21600
135170

Herudover har lodsejeren påstået 500 000 kr. for ejendomsforringelse.

Amtets bemærkninger:
Der indgår ikke 0,32 ha skov i det fredede areal på ejendommen.
Fredningen pålægger ejeren restriktioner i driften af ejendommen - ikke en plejeforpligtelse. I det
omfang ejeren ikke driver ejendommen i overensstemmelse med fredningen, kan
plejemyndigheden uden udgift for ejeren foretage naturpleje til opfyldelse af fredningens formål.
Ejendommens bygninger har en sådan tilstand, at bebyggelsesrestriktionerne ved ejerskifte vil få
betydning. Ca. halvdelen af bygningerne er omfattet af skovbyggelinien.

Lb. nr. 31.

1. Omdriftsarealer:
a. Areal reduktion i form af handikapsti:

220 m x 3 a 39 kr. per m2= 25740
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b. Forbud mod tilplantning med træer og buske:
1,18 ha x 8 000 kr. =

c. Begrænsning af ejerens råderum over levende hegn:
150 m cl 50 kr. per m =

9440

7500

2. Eng-mose areal matrikel 1d. Her har været mulighed for udbringning af
gødning:

a. 0,45 ha x 60 000 kr.=
b. Pleje og natur genopretning 0,45 ha cl 575 kr. x 15=
4. Værdiforringelse som følge af byggerestriktion
5. Herlighedsværditab
8. Begrænsning i udvidelsesmuligheder for haveareal 0,1396 x 200 000
6. Mæglervurdering

27000
3881

400000
650000

27920
6875

Amtets bemærkninger:
Det eksisterende levende hegn på ejendommen er omfattet af OFN. 15-10-56.
Have-gårdspladsudpegningen er en sikring af den nuværende bebyggelsesstruktur. På
ejendommen er den udvidet med ca. 4 m mod nord og ca. 6 m mod øst, som følge af ønske om
supplerende læplantning. Et ønske om mulighed for et bebyggelsesfelt uden for eksisterende have
nord for ejendommen er afvist.
Der foreligger ikke noget konkret projekt men ønskes ved erstatningskrav mulighed for en bygning
på ca. 120 m2 med havudsigt. Et sådant byggeri på denne ejendom skønnes i strid med
landzonebestemmelserne og kystzoneudpegningen. Ejendommen er erhvervet i nov. 2002 for 1,6
mio. kr. og ejendomsvurderingen pr. 01-10-05 er på 1,15 mio. kr.

Lb. nr. 32.

Arealtvpe 2:

7,21 ha omdriftsareal, der overgår til natureng u. gødning, dvs. udenfor produktion.
før 130.000/ha efter 40.000/ha 7.21 ha x 90 000 kr.lha= 648900

7,07 ha er p.t. omfattet af aftale om O gødning, men må ved kontrakts
udløb atter gødes. Efter fredningskendelsen indtræder et gødningsforbud.

Forbehold for naturgenopretning af Svenstrup A.

Beskrivelse af genopretning er for vid. Projektet angår strækning i Brovst kommune,
og det er kun den genopretning, der kan accepteres. Hvis restaurering

kommer ind på ejendommen, vil hele stykket ende isump og bliver ubrugeligt.

Erstatningskravet er lavet med den forudsætning, at hele Svenstrup A
restaureres. Denne forudsætning opretholdes, indtil det garanteres, at
naturgenopretningen ikke kommer til ejendommen.

Yderligere værdinedgang 40 000 kr.lha til sump 20.000 kr.lha 144200

Arealtvpe 3:

1 ha overgår fra gødet eng til natur. Værdinedgang fra 80.000 kr.lha til
20.000 kr.lha, erstatningskrav 60000

Arealet kan ikke bruges til noget, hvorfor det begæres overtaget ved
ekspropriation. Dette er begrundet i forbudet imod afgræsning.
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Plejeforpligtelse:

11,78 ha kan og skal plejes m. afslåning af opkommet vegetation min.
hvert andet år. Ejendommen har ingen husdyr og det anses ikke sandsynligt
at engen herefter kan lejes ud til afgræsning.
11 ,78 ha x 1 150 kr.lha: 2 x 15 =
Ejendomsforringelse:

101 602

Ny traktor til 500 000 kr. til ejendommens drift (udenfor maskinstation) New
Holland TSA 1157 ha omdriftsareal udgår ud af 24,8 ha, svarende til 1/3 af
ejendommens dyrkbare areal.
Erstatning for ejendomsforringelse i forhold til areal og maskinpark

Stiudlæg:

39 kr.lløbende m x 245 m =
Samlet erstatningskrav

200000

9555
1 164257

Amtets bemærkninger:
Fredningen pålægger ejeren restriktioner i driften af ejendommen - ikke en plejeforpligtelse. I det
omfang ejeren ikke driver ejendommen i overensstemmelse med fredningen, kan
plejemyndigheden uden udgift for ejeren foretaget naturpleje til opfyldelse af fredningens formål.
Ved fredningen reduceres ejendommens omdriftsareal med 29 %.

Lb. nr. 33.

Vi vil hermed gerne søge om erstatning for matr.nr. 11h (Ib. nr. 33), eftersom vi har jord nord for
Svenstrup Å ca. 0,6 hektar. Jorden her er og har været brugt som afgræsning til får.

F~~ 3~
§ 3-areal klit og strand 3,42
Stiudlæg 90
Kultureng uden gødskn. 1,14
Erstatningskrav ca.: 0,6 x 24 000 kr. = 14400

Amtets bemærkninger:
Fredningen hindrer ikke fortsat afgræsning med får.

Lb. nr. 34.

1 Landbrugsbegrænsning
2 Krav om godkendelse af byggeri
3 Offentlig stiadgang ved ejendom
4 Udsigtsplatforme
5 Stiudlæg
6 Forbud mod beplantning af juletræer
7 Forbud mod terrænændringer
8 Forbud mod fritgående grise
9 Forbud mod dræning

10 Forbud mod dybdepløjning m.m.
11 Ændrede gødningskrav - (vårafgrøder)
12 Læhegn ryddes
13 Kultureng uden gødning
14 Vandløbsrestaurering
15 Hævning af vandstand i eng 4 cm

22,66 takst 25 000 kr.

e
566500
300000
100000
100000

1794
74700
45320
22660
29880
29880

215136
56550
48600
25000
22500

10 e

500 200 kr.

46 39 kr.
14,94 5 000 kr.
22,66 2 000 kr.
22,66 1 000 kr.
14,94 2000 kr.
14,94 2000 kr.
14,94 14400 kr.

377 150 kr.
0,81 60 000 kr.
100 250 kr.
4,5 5000 kr.



16 Skovbyggelinie
17 Fortidsminder
18 Rådgivning vedr. erstatning
I alt i danske kroner

8,6
0,57

2000 kr..
10 000 kr.

17200
5700

10000
661 420

Amtets bemærkninger:
Den offentlige stiadgang ved ejendommen er færdsel på kommunalt ejet fællesvej med korteste
afstand til beboelse på ca. 175 m.
Der indgår ikke forbud imod fritgående grise i fredningen.
Der er på ejendommen ikke dræningsforbud - ud over hvad der fremgår af § 3, og ikke ændrede
gødningskrav .
Forbud imod dybdepløjning omfatter ca. 0,90 ha af den erhvervede del af matr.nr. 22 V. Svenstrup
By.
Ved vandløbsreguleringen vil åen på ca. 35 m forløbe i skel. Hele matriklen er omfattet af § 3,
arealerne nærmest den nye å er mose.
Bestemmelsen om udsigtsplatforme vedrører ikke denne ejendom.e Lb. nr. 35.

Krav om godkendelse af byggeri
Forhindringer og begrænsninger i udvikling af potentiale vedr.
turist erhverv på ejendommen.
Begrænsning af landbrugsrnæssige muligheder:
Stiudlæg
Forbud mod beplantning af juletræer
Forbud mod terrænændringer
Forbud mod fritgående grise
Forbud mod dræning
Forbud mod dybdepløjning m.m.
Ændrede gødningskrav - (vårafgrøder)
Rådgivning vedr. erstatning
Ialt (danske kroner)

250000

600000
411 250

1 911
24250
32900
16450
9700
9700

69840
15000

1 441 001

16,45 ha a 25 000 kr.lha
49 m cl 39 kr.lm

4,85 ha a 5 000 kr.lha
16,45 ha cl 2 000 kr.lha
16,45 ha a 1 000 kr.lha
4,85 ha a 2 000 kr.lha
4,85 ha a 2 000 kr.lha

4,85 ha a 14 400 kr.lha

Amtets bemærkninger:
Der er på ejendommen ikke dræningsforbud - ud over hvad der fremgår af § 3, ikke forbud imod
fritgående grise, og ikke ændrede gødningskrav.
Forbudet imod dybdepløjning på ejendommen vedrører boplads (ca. 0,56 ha).
Ud over hvad der kan indrettes i eksisterende bygninger og mindre ændringer af disse er de
beskrevne turistmæssige tiltag i modstrid med bestemmelserne i plan lovens
landzonebestemmelser samt med bestemmelserne om kystnærhedszonen, hvor ejendommen
ligger i område A, der principielt skal friholdes for nyt byggeri og anlæg. Hele have-
gårdspladsområdet er omfattet af skovbyggelinien.
Ejendommen er erhvervet i 1993 for 800.000 kr. og ejendomsvurderingen pr. 01-10-05 er 1,1 mio.
kr.
Ved vandløbsreguleringen vil åen på ca. 25 m forløbe i skel. Hele matriklen er omfattet af § 3,
arealerne nærmest den nye å er mose. Ikke baggrund for erstatning ud over til å-løbet.

Lb. nr. 36.

1. Landbrugsbegrænsning
2. Krav om godkendelse af byggeri
3. Forbud mod beplantning af juletræer
4. Forbud mod terrænændringer
5. Forbud mod fritgående grise
6. Forbud mod dræning

10,5 25000

5,5 5000
10,5 2000
10,5 1 000
5,5 2000

262500
250000

27500
21000
10500
11 000
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7. Forbud mod dybdepløjning m.m.
8. Ændrede gødningskrav -(vårafgrøder)
9. Hævning af vandstand i eng 4 cm
10. Rådgivning vedr. erstatning
I alt

5,5
5,5
0,5

2000
14400
5000

11 000
79200
2500

10000
675200

Amtets bemærkninger:
Der er på ejendommen ikke dræningsforbud - ud over hvad der fremgår af § 3, ikke forbud imod
fritgående grise, og ikke ændrede gødningskrav.
Der er ikke på ejendommen konstateret fortidsminder, der udløser bestemmelsen om forbud imod
dybdepløjning.
Nærmest vandløbsreguleringen er en moselod. Korteste afstand til åen vil ændres fra ca. 180 m til
ca. 155 m.
Fredningen hindrer ikke udnyttelse af bygningerne til bondegårdsferie. Have-gårdsplads arealet er
udvidet i forhold til eksisterende meget beskedne areal. Hele have-gårdspladsarealet er omfattet af
skovbyggelinie.

Lb. nr. 37. e
76.000

386.650

22.320
5.580

5.580
11.000
2.790
5.580

40.176

65.000

700.000

20.260 e1.382.786

1. Plejepligt på gødningsfri eng, skov samt §3 områder hvert 2. år i 50 år:
6,08 ha cl 500 kr. pr. ha x 25

2. Fredning i plantage
7,03 ha cl 55.000 kr. pr. ha

3. Omdriftsareal 2,79
Tab af ret til skovrejsning: 8.000 kr. pr. ha
Tab af ret til juletræsafgrøde: 2.000 kr. pr. ha
Tab af herlighedsværdi i forb. med standsning af igangværende
skovrejsningsprojekt: 2.000 kr. pr. ha
Værditab i forb. med sprøjtefri zoner: 0,1 ha cl 110.000 kr. pr. ha
Forbud mod frilandsgrise: 1000 kr. pr. ha
Forbud mod dybdepløjning 2000 kr. pr. ha
Forbud mod udbringning af husdyrgødning 14.400 kr. pr. ha

4. Have, bebyggelse 1,3 ha
Tab i forb. med censurbestemmelse: 50.000 kr. pr. ha
Tab af herlighedsværdi m.m. i forbindelse med at al bebyggelse ikke
omfattes af have og gårdsplads

5. Forbud mod terrænændringer
2000 kr. pr. ha af 10.13 ha

Samlede foreløbige erstatningskrav

Amtets bemærkninger:
Fredningen pålægger ejeren restriktioner i driften af ejendommen - ikke en plejeforpligtelse. I det
omfang ejeren ikke driver ejendommen i overensstemmelse med fredningen, kan
plejemyndigheden uden udgift for ejeren foretage naturpleje til opfyldelse af fredningens formål.
Der er på ejendommen ikke dræningsforbud - ud over hvad der fremgår af § 3, ikke forbud imod
fritgående grise, ikke sprøjtefri zoner og ikke ændrede gødningskrav. Der er ikke på ejendommen
konstateret fortidsminder, der udløser bestemmelsen om forbud imod dybdepløjning.

Lb. nr. 39.

Fredning af kultureng
Stiforløb

6.000 kr.
2.000 kr.
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Lb. nr. 40.

Landbrugsjordens værdiforringelse efter begrænsning af gødningsmuligheder:
Værdi før 130.000 - kr.lha
Værdi nu 110.000 - kr.lha

Værdiforringelse 20.000 - kr.lha

Fredet areal 6,68 ha dvs. erstatningskrav 6,68 x 20.000 - =
Driftsomlægning p.g.a. gødningsbegrænsning. Arealtype 10.
Tab af afgrødeværdi vurderes til 14.400 - kr.lha
Erstatningskrav 6,68 x 14.400 - =

133.600

96.192

Forbud mod tilplantning.
Erstatningstakst på 5.000 - kr.lha kræves for indskrænkning af indtjeningsmuligheder.
Nyfredet areal 6,68 ha
Erstatningskrav 6,68 x 5.000 - kr. = 33.400

Mulighed for forbud mod genplantning af læhegn.
Erstatningstakst for denne censurbestemmelse sættes til 50 - kr. pr. m læhegn.
Eksisterende læhegn 250 x 2 = 500 m
Erstatningskrav 500 x 50 - kr. = 25.000

Forbud mod terrænændringer m.v.
Erstatningstakst for denne begrænsning 2.000 - kr.lha
Nyfredet areal 6,8 ha
Erstatningskrav 6,8 x 2.000 - kr. = 13.600

Restriktioner i forbindelse med alt byggeri på ejendommen.
Erstatningskrav for disse vidtgående restriktioner 500.000

Summen af ovenstående udgør 801.792 - kr.

Herudover er krævet 2 mio. kr. for ejendomsforringelse.

Amtets bemærkninger:
Der er ikke tale om gødskningsbegrænsning i arealtype 10.
Ved vandløbsreguleringen bliver hele matr.nr. 4g beliggende på samme side af åen. I dag ligger to
lodder nord for åen. Størsteparten af 4g er kultureng. Det er sidste parcel på den regulerede
strækning og der påregnes stort set uændret vandstand. 108 m vandløb nedlægges. Der kommer
350 m vandløb, hvoraf 265 m i skel.

Lb. nr. 41.

Landbrugsjordens værdiforringelse efter begrænsning af gødningsmuligheder:
Værdi før 130.000 - kr.lha
Værdi nu 110.000 - kr.lha

Værdiforringelse 20.000 - kr.lha

Fredet areal 6,72 ha dvs. erstatningskrav 6,72 x 20.000 - = 134.400

Driftsomlægning p.g.a. gødningsbegrænsning. Arealtype 10.
Tab af afgrødeværdi vurderes til 14.400 - kr.lha
Erstatningskrav 6,72 x 14.400 - = 96.768
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Forbud mod tilplantning.
Erstatningstakst på 5.000 - kr.lha kræves for indskrænkning af indtjeningsmuligheder.
Nyfredet areal 3,5 ha
(matr. 38 0,5 ha - matr. 5a 3,0 ha)
Erstatningskrav 3,5 x 5.000 - kr. 17.500

Mulighed for forbud mod genplantning af læhegn.
Erstatningstakst for denne censurbestemmelse sættes til 50 - kr. pr. m læhegn.
Eksisterende læhegn 85 m
Erstatningskrav 85 x 50 - kr. = 4.250

Forbud mod terrænændringer m.v.
Erstatningstakst for denne begrænsning 2.000 - kr.lha
Nyfredet areal 3,5 ha
Erstatningskrav 3,5 x 2.000 - kr. 7.000

Stiudlæg.
Erstatningstakst 39 - kr.lm
Stiudlæg 14 m
Erstatningskrav 14 x 39 - kr. = 546

Restriktioner i forbindelse med alt byggeri på ejendommen.
Erstatningskrav for disse vidtgående restriktioner 200.000

Summen af ovenstående udgør 460.464 - kr.

Herudover er krævet 1 mio. kr. for ejendomsforringelse.

Lb. nr. 42.

For forringede jagtudlejningsmuligheder er krævet 450.000 kr.

Amtets bemærkninger:
Jagtforbud indgår ikke i fredningen, og stiudlæg skønnes ikke at forringe jagtmulighederne
væsentligt.
Have- gårdspladsarealet er omfattet af skovbyggelinie. e
Lb. nr. 43.

Under forudsætning af restaurering af Svenstrup A -
13,63 ha å 10.000 kr.
157 m sti å 39 kr.
kapitaliseret jagtforringelse

136.300
6.123

150.000

Amtets bemærkninger:
Reguleringen af Svenstrup A vil medføre en mindre vandstandshævning, særligt på de
vandløbsnære dele af matr.nr. 2 n. Området er § 3-mose, og ændringen vil kun være til fordel for
naturtypen. I den østlige del af matr.nr. 2 n vil effekten af reguleringen blive formindsket af en syd
for det nye å-løb liggende rimme (gammel klitdannelse). Den vestlige halvdel af matr.nr. 2 n er i dag
så fugtig og domineret af pilebuske, at ændringen ikke vil ændre væsentligt på den nuværende
tilstand. Reguleringen betyder at der på ejendommen nedlægges 34 m vandløb og nyetableres 133
m vandløb.
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Jagtforbud indgår ikke fredningen, og stiudlæg skønnes ikke at forringe jagtmulighederne
væsentligt.

Lb. nr. 47.

20.000 kr. pr. ha, 39 kr. pr. meter sti.

Amtets bemærkninger:
Arealet er tidligere fredet. Der udlægges ikke stier på ejendommen.

Lb. nr. 48.

11,10 ha omdriftsareal forringet vinter- til vårafgrøder a 14.400 kr.lha = 159.840
Forbud mod udbringning af husdyrgødning betyder reduktion af græsningsarealet,
og dermed ophør af ammeko besætning: For 5 år siden er investeret ca. 100.000 kr.

i ombygning af kostald og lade til dybstrøelse og løsdriftsstald med støbning af
bund og nyt inventar.
Restinvesteringen opgøres som erstatningskravet 75.000
Forbud imod tilplantning:
11,10 ha a 5.000 kr.lha 5.500
Fjernelse af læhegn:
600 m hegn med lævirkning på ejendommen a 100 kr.lløbende m 60.000
Fredningsbåndet:
11,10 ha a 2.000 kr.lha 22.200
Ny sti:
328 m a 39 kr.lm 12.792
Det forudsættes, at der hegnes langs vejen.
Bøgild Pedersen har - hvis besætningen bevares på ejendommen - behov for at kunne krydse stien
med besætningen, for han har naboejendommens græsning.
Åbningen af ejendommen for offentlighedens færdsel vil betyde alvorlig forringelse af en meget
attraktiv jagt.
Tabet skønnes at blive 20.000 kr. mistet jagtindtægt pr. år, kapitaliseret
med faktor 15 300.000
Samlet erstatningskrav: 685.332

Amtets bemærkninger:
Bestemmelserne om gødskning vedrører ikke denne ejendom.
Fjernelse af læhegn vedrører Staten og ikke lb. nr. 48.
Jagtforbud indgår ikke i fredningen, og stiudlæg skønnes ikke at forringe jagtmulighederne
væsentligt.
Der er udlagt et have- gårdspladsareal på markjord for at muliggøre staldbyggeri.

Lb. nr. 49.

Matr.nr. 58 og 5H Lien Gdr. Lerup.
Dette areal har hidtil været drevet som gødsket eng for 3 ha
Vedkommende 3 ha a 60.000,00

1 ha a 20.000,00
Matr. 38 Lerup Klitter Lerup
Ager til ugødet eng. 3,35 ha a 110.000,00
Matr. 28 og 38 Lerup Klitter Lerup
Matr. 5E og 24T Nr. 8ratbjerg Tranum
I alt 84,33 ha omdriftsareal.
Ad §2 stk. 2: Forbud mod dybdepløjning, 84,33 ha a 2.000,00

Direkte nedfældning af gylle, medfører overgang til

Erstatning

180.000
20.000

368.500

168.660
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vårsæd 84,33 ha a 9.000,00
Vårsæd vil fremme sandflugt, og medføre omsåning ca. hvert 5. år

84,33 ha a 110.000,00
Ad § 4 stk. 2: Forbud mod juletræs produktion.

84,33 ha a 5.000,00
Ad § 4 stk. 3: Forbud mod frilands grise 84,33 ha a 1.000,00
Ad §3 stk. 1 og 2: Gener vedr. bygningssættet.
I alt kr.

758.970

927.630

421.650
84.330
50.000

2.979.740

Amtets bemærkninger:
Der er ikke på ejendommen kendte fortidsminder omfattet af forbud imod dybdepløjning.
Fredningens krav om nedpløjning af gylle er ikke ensbetydende med et krav om overgang til
vårsæd.
I Lienfredningen er der i dag et direkte forbud imod tilplantning, men i Sand mosen I er det tilladt at
tilplante under fredningsnævnets censur.
Ved vandløbsregulering nedlægges 21 m vandløb og nyetableres 276 m vandløb i skel.

Lb. nr. 50.

Fredning i gødet eng 60.000 kr.lha
Værdiløs eng 2/3 a 3,59 ha
Total erstatning:

3,59 ha A. 60.000,00
2,39 ha A. 20.000,00

215.400
47.800

263.200

Amtets bemærkninger:
Ved regulering af åen får lodsejeren fordel af at have hele sin jord samlet på en side af åen. De to
moselavninger vil formentlig blive vådere end i dag. Disse områder er § 3 - moseområder.
Naturengen vil blive vådere.
Ved vandløbsregulering nedlægges 259 m vandløb og nyetableres 468 m vandløb i skel.

Lb. nr. 51.

Lodsejeren har opgjort sit krav således:

Jeg ønsker at indsende et erstatningskrav på 7,2 ha: 110.000 kr. pr. ha
Forbud mod dybdepløjning og grubning: 2.000 kr. pr. ha
Forbudet mod brug af flydende husdyrgødning, samt omsåning af vårafgrøder p.g.a.
sandflugt: 11.000 kr. pr. ha
Afslåning af vækst træer + buske + græs m.m. 500 kr. pr. ha x 20 år 10.000 kr.

Amtets bemærkninger:
Ved vandløbsreguleringen flyttes vandløbet ned mod skellet, som dog ikke følges helt på den
østlige halvdel af parcellen på grund af en sandrimme der følges. Herved bliver stort set hele
ejendommen på samme side af åen. Det nye å forløb bliver anlagt i et moseområde. Ved
reguleringen nedlægges 315 m vandløb og nyetableres 498 m vandløb, hvoraf 215 m i skel.

Lb. nr. 52.

1,45 ha a 40.000 kr.
61 m. fodsti a 39 kr.
i alt

8.000
2.379

60.379
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(1) Fredning i ugødet eng 20.000 kr.lha (før indgreb 40.000 kr.lha): værditab 20.000 kr.lha.
(2) Erstatning for nye stier 39 kr.lm. Da den oprindelige vej er tilgroet og ikke benyttet igennem flere
år, betragter vi forslaget til stiforløbet gennem vores jord, som en etablering af ny sti.
(3) Erstatning for offentlighedens adgang pga. stiernes forringelse af ejendomsværdien som følge
af forringede muligheder for jagt, uforstyrret færdsel, besvær mht. hegning og adgangsforhold i
forbindelse med dyrehold til afgræsning og eventuelle andre gener ved offentlighedens adgang via
stiforløbet: 10.000 kr.lha.
Kravet opgør vi herefter til:
Erstatning opgjort pr. parcel:
matr.nr. 1cg:

Lb. nr. 53-54.

Matr.nr. 1 et:

Værdiforringelse: 30.000 kr. x 1,96 ha =
Stiforløb: 39 kr. x 90 m

Værdiforringelse: 30.000 kr. x 1,92 ha =
Stiforløb: 39 kr. x 90 m

Erstatningskrav i alt
heraf matr.nr. 1 cg:
heraf matr.nr. 1 et:

Lb. nr. 55.

Stiudlæg 319 m a 39 kr.lm
Matr.nr. 1 aæ Lerup Præstegård: mark i omdrift 1,72 ha a 110.000 kr.lha
Matr.nr. 1 as: 0,44 ha.-1 bb: 0,57 ha, - del af 1 aæ: 0,73 ha og 1 aø: 2,39
ha i alt = 4,13 ha med mose og græsskråning a 2.500 kr.lha
Matr.nr. 1 a Lerup præstegård. Mark i omdrift fredes til § 17-skov
Hele ejendommen er under omdrift til juletræsproduktion og alle de resterende
marker er tilplantet med juletræer og planteplanen for ejendommen, var til-
plantning af det sidste areal ved gården planlagt til år 2005 og dette er
forhindret ved fredningen. Derfor kræves erstatning for tab af juletræsproduktion
i den firkant med 2,1 ha nord for gården, idet den resterende trekant med fredning
ikke ville kunne lejes ud eller dyrkes med nutidens store maskiner.
Se vedlagt kort.
Der kræves erstatning for 1 stk. juletræsproduktions omdrift på 9 år
Jævnfør regnskabet for de sidste 5 år, har der været et merudbytte ved
juletræsproduktion/kontra bortforpagtning på 8.800 kr. årligt pr. ha.
Og der er ikke taget i betragtning at der evt. ville være flere omdrifter af juletræer.
Erstatning for manglende juletræsproduktion på 2,0 ha i 9 år:
8.800 kr. x 9 år = 79.200 kr.lha x 2 ha = 158.400 kr. mod
Normalt bortforpagtning til 3.000 kr.lha årligt x 9 år = 27.000 kr. ha. årligt
27.000 kr. x 2 ha = 54.000 kr.
Forskellen på bortforpagtning: 54.000 kr. kontra juletræer: 158.400 kr. i alt
Vores samlede erstatningskrav total kr.:

Lb. nr. 56.

Har ønsket en erstatning som for tilsvarende arealer.

Lb. nr. 57.

Dansk Skovforening har opgjort kravet således:
Grundtakst på 1.000 kr.lha som følge af pJejeret m.m. I alt:
Arealtype 2: 1,28 ha. Halv grundtakst 500 kr. pr. ha x 1,28 ha
Arealtype 4: 24,71 ha. Arealerne vil blive reduceret til rene

naturarealer med mulighed for ekstensiv græsning

58.800
3.510

57.600
3.510

123.420
62.310
61.110

12.441
189.200

104.400
316.366

68.390
640

17



Arealtype 5:

som anslås til en værdi på 20.000 kr. pr. ha.
Erstatningen fastsættes derfor til forskelsbeløbet
imellem værdi før og efter fredningen.
· Forbud mod gødskning og sprøjtning på tidligere eng

med anslået værdi før fredning på 40.000 kr.
Erstatningen fastsættes til 20.000 kr. pr. ha x 14,84 ha

· For rydning af læhegn fastsættes erstatningen til 33 kr.
pr. løbende m x 920 m.

· For rydning af beplantning fastsættes erstatningen til
7 kbm/ha/år x 85 kr.lkbm x 3,77 ha x 20 (= 5% rente)

7,33 ha.
· For rydning af beplantning fastsættes erstatningen som

ovenfor til 11.900 kr.lha x 1 ha

296.800

30.360

44.860

11.900

Arealtype 9: 35,07 ha .
. For indskrænkning af driftsmulighederne fra vinter til

vårafgrøder plus de afskårne muligheder for at bekæmpe
sandflugt fastsættes erstatningen til 11.000 kr. pr. ha x
20,71 ha

. For tilplantningsforbud fastsættes erstatningen til
5.000 kr. pr. ha x 20,71 ha

Det skønnes at jagtværdien reduceres til ca. halvdelen
af anslået nuværende værdi på 750 kr. årligt pr. ha. for
det samlede areal på 68,39 ha. D.v.s. 375 kr. pr. ha pr.
år kapitaliseret med en rente på 5 %

Godtgørelse for sagkyndig bistand
Erstatning i alt:

227.810

103.550
Nedgang i
jagtværdi

512.925
25.000

1.322.235

Amtets bemærkninger:
Der vil på ejendommen efter fredningens gennemførelse stadig være en væsentlig andel af
tilplantede arealer, der kan give læ for vildtet.
Fredningens krav om nedpløjning/nedfældning af gylle er ikke ensbetydende med et krav om
overgang til vårsæd.
I den gældende fredning indgår et forbud imod tilplantning, men fredningsnævnet kan tillade ikke
udsigtshindrende beplantning samt plantning af hegn.

Lb. nr. 58.

A: 3 ha i dyrkning bliver til eng uden gødning
værdi før 130.000 kr.lha - efter 40.000 kr.lha, 3 ha x 90.000 kr.lha=
Pleje: 3 ha x 1.150 kr.lha/2 x 15 kapitaliseret=

270.000
25.875

B: Ager: 42,10 ha
Forbud mod juletræer m.v. 8.000 kr.lha
Forbud mod læplantning m.v. 1.000 kr.lha
Forbud mod frilandsgrise 1.000 kr.lha
42,10 x (8.000 + 1.000 + 1.000)=

C: Dyrkningsomlægning. Det berører 42,1 ha a 14.000 kr.lha
D: 3,0 ha ager - natur =

Censurbestemmelse (skrap) + uhensigtsmæssig bygningslod =
Fredningsbåndet 43 ha nyfredet a 2.000 kr.lha

E: 7,81 ha kultureng uden gødning i MVJ aftale nu
værdi før 80.000 kr.lha - værdi efter 40.000 kr.lha

295.875

421.000
589.400
330.000
200.000

86.000

312.400
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Plejebst. 7,81 x 1.150 kr.l2 x 15 =

Stiforløb nær ejendommen og rundt om jordtilliggendet:
Hidtil ugeneret ejendom - efter: tæt på hus
1.872 m2 x 13kr.lm2 =
Forbehold for udsigtspunkt og gener pga. trafik=
Værdinedgang jagt fra 40.000 kr.lår før til 10.000 kr.lår efter, kapitaliseret
med faktor 15
Samlet erstatningskrav

379.800

24.336
1.000.000

450.000
3.776.411 kr.

Amtets bemærkninger:
Der er ikke forbud imod frilandsgrise i fredningen.
Fredningen kan ikke begrunde en dyrkningsomlægning af ejendommens agerjord.
I Lienfredningen er der i dag et direkte forbud imod tilplantning ..
Jagtforbud indgår ikke i fredningen, og stiudlægget skønnes ikke at forringe jagtmulighederne
væsentligt.
Stien forløber ca. 25 m fra nærmeste avlsbygning.

Lb. nr. 60.

Areal, klit og strand =
Omdriftsareal =
Juletræsproduktion =

2.06 ha. a 20,000 pr. ha. =
0,33 ha, a 110,000 pr. ha. =

2,39 ha. a 5.000 pr. ha. =

41,200 kr.
36,300 kr.
10.300 kr.

LB. nr. 62.

Kultureng u. gødsk.
Ager til ugødet eng
Læhegn ryddes 100 m a 100 kr.
Bevoksning ryddes
Bygninger 1 sæt
Ialt

1.05 20.000 21.000
0,96 20.000 19.200

10.000
0,96 55.000 52.800

50.000
153.000

Lb. nr. 63.

- Ang. tab af de 3 læhegn1774 m læhegns herligheds- og jagtværdi har jeg et erstatningskrav
pålydende kr. 120.000.
- Ang. oprydning og fjernelse af nedlagt læhegn har jeg et erstatningskrav pålydende
maskinstationstakst på kr.?
- Ang. omdrift til gødnings fri eng har jeg et erstatningskrav pålydende kr. 60.000 pr. ha, da min
ejendom vil få en værdiforringelse ved salg, og det ikke vil være muligt at leje jorden ud.
- Ang. hævning af vandspejl i lavtliggende eng.

Amtets bemærkninger:
Der indgår ikke vandspejlshævning ved denne ejendom. Arealet er i øvrigt §3 mose.

Lb. nr. 64.

Da der jorden reduceres fra at være "engjord som kan gødes" til at være rent naturareal vil
værdiforringelsen derfor ifølge "Nordjysk Udvalg for Landboret" udgøre 80.000 kr. - 20.000 kr. pr
ha.
Jeg må derfor kræve: 60.000 kr. x 9,49 = 569.400 kr.
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Amtets bemærkninger:
Ejendommens matrikulære areal er 9,93 ha. Matr.nr. 1 ce Lerup Præstegård er § 3-natureng, der
ikke må gødes.

Lb. nr. 66.

1. Værdien af 10,6 ha markjord til 130.000 kr.lha, d.v.s. ca. 1,378 mil kr. reduceres som følge
af fredningen til en værdien for rene naturarealer på 20.000 kr.lha eller aktuelt ca. 212.000
kr .., hvilket betyder et formuetab på 1,166 mil. kr ..

2. Forbud imod dybdepløjning og grubning med tab på 2.000 kr.lha medfører for 10,6 ha et
formuetab på ca. 21.200 kr. Alternativt ønskes tilkendegivet, at restriktionen ikke findes på
ejendommen.

3. Forbud imod udbringning af husdyrgødning, hvilket i praksis vil medføre at vintersæd ikke
længer er mulig, på trods af, at det under omstændighederne er den eneste udbyttegivende
dyrkningsform, vil medføre et formuetab som kan kapitaliseres til 9.000 kr./ha, eller for de
10,6 ha et formuetab på kr. 95.400.

4. Tab som følge af nødvendig omsåning, som af H.O.K. er ansat til at skulle ske hvert 5. år,
men som må ses som langt mere omfattende, idet forårssandflugt fra "åbne marker", uden
vegetationsdække forekommer stort set hvert år, hvilket i praksis vil medføre hyppige tab af
afgrøder, eller alternativt sen høst af ringe afgrøde. Dette vil, efter skøn, som et absolut
minimum medføre et formuetab på 10.000 kr.lha, eller for de 10,6 ha i alt 106.000 kr.

5. Forbud imod læhegn, som er af fundamental betydning for dyrkning af markerne i området,
står som en faktor af uafklaret økonomisk betydning i skrivelsen fra Nordjysk Udvalg for
Lanboret. Da jeg, med mit mangeårige kendskab til området, og kendskab til betydningen
af læhegn for muligheden af plantevækst i al almindelighed, vil tillægge dette en
tungtvejende betydning, vil jeg ansætte dette til samme ha faktor, som skønnet for
omsåning af arealerne, nemlig 10.000 kr.lha, hvorfor jeg skønner mit erstatningskrav til
106.000 kr. Alternativt ønskes en tilkendegivelse af, at eksisterende læhegn løbende kan
tillades vedligeholdt med den nyplantning, som er nødvendig.

6. Begrænsninger med hensyn til muligheden af byggeri, som med hensyn til eksisterende
bygningsenheder hidtil ikke har adskilt sig fra de muligheder, som gælder for byggeri i
almindelighed m.h.t. landzone, ansættes, i overensstemmelse med skrivelsen fra Nordjysk
Udvalg for Landboret, til et formuetab på 50.000 kr.

I alt 1.544.600 kr.

Amtets bemærkninger: a
Den nye fredning medfører en lempelse af byggeforbudet i de eksisterende kendelser samt •
gødskningsrestriktioner på matr.nr. 24 s Nr. Bratbjerg.
Fredningens krav om nedpløjning/nedfældning af gylle er ikke ensbetydende med et krav om
overgang til vårsæd.

Lb. nr. 68.

Det samlede areal i omdrift i område 9 er 21,28 ha (og ikke 10,86 ha, som angivet. Forøgelsen
angår dels de 9,42 ha, dels 0,8 ha, som er i havesignaturen, men som dyrkes som mark p.t.)
21,28 ha med nuværende plantningsforbud.

1.000,- kr.lha for forbud mod ny læplantning
1.000,- kr.lha for forbud mod frilandsgrise
I alt 21,28 x 2.000 kr.lha 42.560

Dyrkningsrestriktion:
21,28 ha a 15.000 kr.lha 319.200
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Amtets bemærkninger:
Ejendommens omdriftsareal er på 19,89 ha, herudover er 1,38 ha tilplantet, 0,07 ha er udlagt som
vej og 2,63 ha er beboelse, minkfarm med udyrket nærareal og have og der er 4,07 ha
naturarealer, i alt: 28,04 ha.
Ejendommen har et udbygget læhegnssystem, og mod nord og vest har naboerne ligeledes
læhegn og plantager.
I den gældende fredning indgår et forbud imod tilplantning, men fredningsnævnet kan tillade ikke
udsigtshindrende beplantning samt plantning af hegn.
Fredningens krav om nedpløjning/nedfældning af gylle er ikke ensbetydende med et krav om
overgang til vårsæd.
Fredningen er ikke til hinder for udvidelse af minkfarmen inden for Have- gårdsplads signaturen.

Lb. nr. 71-72.

Ad. løbenummer 71, matr. 3 bg Lerup Klitter, Lerup:
1. Erstatning for bortfald af landbrugsmæssig udnyttelse af areal markjord i

omdrift p.t. braklagt 6,34 ha å kr. 120.000,00 pr. ha efter fradrag for
resterende økonomisk brugsværdi, kr. 10.000,00, der udover selve
ejerskabet i al væsentlighed alene består af stærkt begrænset
jagtmæssig udnyttelse

2. Erstatning for bortfald af landbrugsmæssig udnyttelse af øvrige
landbrugsareal 10,95 ha å kr. 100.000,00 pr. ha efter fradrag for
resterende brugsværdi, kr. 10.000,00, der i al væsentlighed alene
består af stærkt begrænset jagtmæssigt udnyttelse, samt for
reetablering af markdrift ansat til 20.000,00 pr. ha

3. Tab ved fjernelse af 783 m læhegn å kr. 50,00 pr. m
samt til dels i sammenhæng hermed

4. Tab ved væsentlig forringelse af jagtudnyttelsen efter rydning
af bevoksning og forbud mod tilplantning m.v. 18,47 ha å
kr. 300,00 pr. ha, kapitaliseret (faktor 20)

5. Tab af herlighedsværdi, herunder tab af ikke økonomisk værdi
og rekreativ værdi i øvrigt, bortfald af enhver anden udnyttelse
end jagt, 18,47 ha å kr. 150,00 pr. ha, kapitaliseret (faktor 20)

6. Omkostninger til bistand ved opgørelse af nærværende inde!.
Moms

Ialt

Ad. løbenummer 72, matr. nr. 3 br Lerup Klitter, Lerup:
1. Tab ved bortfald af afgræsningsmulighed 6,08 ha å

kr. 10.000,00 pr. ha
2. Tab ved fjernelse af læhegn 595 m å kr. 50,00 pr. m

samt til dels i sammenhæng hermed
3. Tab ved væsentlig forringelse af jagtudnyttelse efter rydning af

bevoksning m.v. 6,94 ha å kr. 300,00 pr. ha, kapitaliseret
(faktor 20)

4. Tab af herlighedsværdi, herunder tab af ikke økonomisk værdi
og rekreativ værdi i øvrigt, bortfald af enhver anden udnyttelse
end jagt, 6,94 ha å kr. 150,00 pr. ha, kapitaliseret (faktor 20)

Ad løbenummer 72 matr.nr. 3 c Lerup Klitter, Lerup:
1. Erstatning for bortfald af landbrugsmæssig udnyttelse af

landbrugsareal mark/eng i omdrift 3,98 ha å kr. 110.000,00
pr. ha efter fradrag for resterende økonomisk brugsværdi
kr. 20.000,00, der udover selve ejerskabet i al væsentlighed

kr. 760.800

kr.
kr.

1.095.000
39.150

kr. 110.820

kr. 55.410

kr.
kr.

6.250
2.067.430

kr.
kr.

60.800
29.750

kr. 41.640

kr. 20.820
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består af stærkt begrænset jagtmæssig udnyttelse og ekstensiv
afgræsningsudnyttelse

2. Tab af væsentlig forringelse af jagtudnyttelsen efter rydning af
bevoksning og forbud mod tilplantning m.v. 3,98 ha cl kr. 300,00
pr. ha, kapitaliseret (faktor 20)

3. Tab af herlighedsværdi, herunder tab af ikke økonomisk værdi
og rekreativ værdi i øvrigt, bortfald af enhver anden udnyttelse
end jagt, 3,98 ha å 150,00 kr. pr. ha, kapitaliseret (faktor 20)

4. Omkostninger til bistand i nærværende sag, herunder
opgørelse inde!. moms

I alt

kr. 437.800

kr. 23.880

kr. 11.940

kr.
kr.

5.000
631.630

Amtets bemærkninger:
Fjernelse af læhegn langs vejen ændrer ikke ved ejendommens jagtmæssige værdi.
Der er i den eksisterende fredning forbud imod tilplantning.

Lb. nr. 76.

Lodsejer har anført:
Jeg ville foretrække, at retten og pligten til at opretholde læbeplantningen nord og vest for
sommerhusområdet, indskrives i fredningsbestemmelserne. Jeg går imidlertid ud fra, at
Fredningsnævnets tilkendegivelse har samme retsvirkning for mig som lodsejer, som hvis dette var
tilfældet og under den forudsætning agter jeg ikke at fremsætte krav om erstatning i anledning af
fredningen.

Lb. nr. 81.

Krav om erstatning fra vinterafgrøder til vårafgrøder - udbyttenedgangen
vurderes til 15 %. Ud af et normalt udbytte på 50 tdr. hvede vil nedgangen
være 7,5 tdr. af 80 kr. = 600 kapitaliseret med en faktor på 15 kan tabet
opgøres til 9.000 kr. pr. ha. Da jorden dyrkes økologisk vil der være tale
om en højere afregningspris på ca. 20%, hvorefter tabet kan opgøres til10.800 kr.lha
Øgede udgifter til omsåning på grund af manglende mulighed for
dæmpning af sandflugt. Erstatningskravet hæves derfor med 3.500
Merudgifter til etablering af godkendte læskure til dyrehold
I alt

62.316

20.195
50.000

132.511

Lb. nr. 89.

Tabet pr. år ved manglende grøfteuddybning kan sættes til kr. 500,- pr. ha.
og for 11,55 ha. bliver det kr. 5.775,-
Tab ved formindsket indtægt ved manglende husdyrgødning kan sættes til
kr. 1.500,- pr. ha. og for 11,55 ha bliver det kr. 17.325,-
Sammenlagt bliver det et tab på kr. 23.100,- pr. år, og ser vi det over en
periode på 20 år bliver det et tab på
Ser vi på et tab ved et muligt indgreb i driftsformen, kan dette sættes til
kr. 2.500,- pr. ha hvert år, og for 11,55 ha bliver det kr. 28.875,-. For en
20-årig periode bliver det til et tab på
Fredningsforslaget vil endvidere betyde en væsentlig salgsværdiforrin-
gelse for disse arealer, idet landbrugsværdien nu udgør kr. 130.000,- pr.
ha og må forventes at falde til kr. 65.000,- pr. ha.
For 11,55 ha vil det betyde et tab på
Samlet må mit erstatningskrav for de 11,55 ha udgøre

kr. 462.000,-

kr. 577.500,-.

kr. 750.750,-
kr. 1.790.250,-.

Amtets bemærkninger:
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Den nye fredning ændrer ikke på det gældende regelsæt for afvanding i området.
Fredningen er en lempelse af de hidtil gældende regler om bebyggelse inden for Have- gårdsplads
signaturen.
Fredningens krav om nedpløjning/nedfældning af gylle er ikke ensbetydende med et krav om
overgang til vårsæd.
Pr. 09-06-06 er der sket en registrering af § 3 på ejendommen. Registreringen ændrer ikke på det
samlede §3 areal, men øger arealet af kulturenge.

Lb. nr. 90-94.

Pr. parcel for mistet anvendelighed:
Værdi som fritidsgrund
Pr. træ efter optælling over 4 m

under 4 m
150.00 kr.lstk
75.00 kr.lstk

290.000 kr.=
ca. 140 stk
ca. 100 stk

Vi forudsættes fortsat at eje arealerne. Såfremt arealerne ønskes
eksproprieret tillægges den offentlige vurdering på ca. 10.000 kr.

Lb. nr. 96.

Ager: 10,23 ha
Forbud mod juletræer m.v. 8.000 kr.lha
Forbud mod læplantning m.v. 1.000 kr.lha
Forbud mod frilandsgrise 1.000 kr.lha
10,23 ha x (8.000 + 1.000 + 1.000)=

Dyrkningsomlægning:
10,23 ha omlægges på grund af dyrkningsmetoden fra vinterafgrøde til
vårafgrøde. Kapitaliseret udbyttenedgang: 10,23 ha x 11.000 kr.lha
Forbehold for yderligere fjernelse af læhegn:
Hvis der åbnes yderligere, bliver der voldsom sandflugt, ligesom det vil påvirke
beboelsen meget.
Der opstilles ikke noget krav lige nu, men der tages forbehold for erstatningskrav,
hvis indholdet af en plejeplan måtte begrunde det.
Samlet erstatningskrav

Lb. nr. 97.

Erstatning frafaldet.

Lb. nr. 98.

Forbud mod gødskning og sprøjtning 2,8 ha mark a 110.000,-
1,7 ha plantage a 55.000,00
Forbud mod dybdepløjning og grubning 2,8 ha mark a 2.000,00
Forbud mod udbringning af husdyrgødning 2,8 ha mark a 9.000,00
Vedr. sandflugt skønnet vil medføre at afgrøden skal sås om engang hver
5 år 2,8 ha mark a 11.000,00
Forbud mod tilplantning Ouletræsproduktion) 2,8 ha mark a 5.000,00
Forbud, læhegn må gen plantes men med mulighed for forbud
400 m læhegn a 50,00
Forbud mod frilandsgrise 4,5 ha a 1000,00
Forbud mod byggeri (højdebegrænsning 8,5 m)Plejeplaner og naturgenopretning
1 stk. bygningsæt a 50.000.00
Erstatningskrav i alt

290.000
21.000

7.500
318.500

10.000
328.500

102.300

112.530

214.830

308.000
93.500

5.600
25.200

30.800
14.000

20.000
4.500

50.000
551.600
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Amtets bemærkninger til Ib. nr. 96, 98 og 101:
I den pågældende fredning indgår et forbud imod tilplantning, men fredningsnævnet kan tillade ikke
udsigtshindrende beplantning samt plantning af hegn.
Fredningen indeholder ikke forbud imod frilandsgrise.
Fredningen er en lempelse af de hidtil gældende regler inden for Have- gårdsplads signaturen.
Fredningens krav om nedpløjning/nedfældning af gylle er ikke ensbetydende med et krav om
overgang til vårsæd.

Lb. nr. 100.

Ager: 7,80 ha
Forbud mod juletræer m.v. 8.000 kr.lha
Forbud mod læplantning m.v. 1.000 kr.lha
Forbud mod frilandsgrise 1.000 kr.lha e10,23 ha x (8.000 + 1.000 + 1.000)= 78.000

Dyrkningsomlægning:
7,80 ha omlægges på grund af dyrkningsmetoden fra vinterafgrøde til
vårafgrøde. Kapitaliseret udbyttenedgang: 7,80 ha x 11.000 kr.lha 85.800
Forbehold for yderligere fjernelse af læhegn:
Hvis der åbnes yderligere, bliver der voldsom sandflugt, ligesom det vil påvirke
beboelsen meget. Der opstilles ikke noget krav lige nu, men der tages
forbehold for erstatningskrav, hvis indholdet af en plejeplan måtte begrunde det.
Samlet erstatningskrav 163.800

Lb. nr. 101.

Areal:
26 c 4,38 område 9 areal i omdrift
26 al 4,65 område 9 areal paragraf 3 område.
Erstatningskrav - specificeret
pkt. Beskrivelse pris Halm/stk. i alt

Udbringning af husdyrgødning område 9:
Omsåning hver 3 år p.g.a. sandflugtproblem.
Derudover ingen e1 mulighed for udbringning af dybstrøelse på
græsareal fra egen stald med 6 heste
areal26C 14000 4,38 61.320

2 Forbud mod tilplantning: Afskæring af
etablering af juletræsproduktion Areal 26C 5000 4,38 21.900
Censurbestemmelse vedr. reduktion i
mulighed for genplantning af læhegn 2*290 m
+ 270 m Areal

3 26C/26AL 25 850 21.250
4 Restriktioner i forbindelse med byggeri 50000 1 50.000
5 Pleje af fredede arealer 250 kr. pr. år Areal

26AL 5000 4,65 23.250
Som jeg forstår fredningsplanen, indgår
naturgenopretningen som en del af fred-
ningsforslaget og derfor opgøres følgende
krav: Naturgenopretning - markant øget
risiko for sandflugt, hvilket medfører

6a yderligere risici end de i pkt. 1 nævnte
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fastsættes dette nu til hvert år. Areal 26C 5000 4,38 21.900
Som jeg forstår fredningsplanen indgår na-
turgenopretning som en del af fredningsfor-
slaget og derfor opgøres krav: Naturgenop-
retning markant øget risiko for sandflugt og
blæst på boligdel:

6b Kred.forenings værdisætning af boligdel:
2,1 mio. Reduktion på 20% af værdi. 20% 2100000 420.000

7 Forbud mod frilandsgrise Areal 26C 1000 4,38 4.380
Vedligehold af skrænter - efter AMT har
overholdt forpligtigelse og afleverer i ryddet
stand. 15m

8 * 230 a, 45kr.lm 45 230 10.350
Erstatningskrav i alt 634.350

Lb. nr. 102.

e Areal:
21a 3,19 Træbevokset
21a 0,58 Have, gårdsplads
21a 0,62 Vej
21a 8,90 paragraf 3 areal
Erstatningskrav· specificeret
pkt. beskrivelse Pris Halm/stk. i alt
1 Restriktioner i forbindelse med byggeri 50.000,00 1 50.000

Naturgenopretning: Såfremt "træbevokset
areal" herunder læhegn langs ejendommens
nord-, øst-, syd- & vest-lige skel forlanges
fjernet bl.a. under henvisning til stærk for-
øget sandflugtsrisiko fra tilstødende arealer
samt markant nedgang i ejendommens
herlighedsværdi - 50 % af salgsværdi

2 d.d. 2.600.000 Dkr. (iflg. vurdering fra
ejendomsmægler) 2.600.000,00 50% .300.000,00

2a Ændring af "træbevokset areal" til "rent
naturareal" 55.000,00 3,19 175.450,00

e Hedevejen er p.t. er en privat fællesvej som
lodsejerne har vedligeholdelsestakster i jf.
kommunal vejsynsafgørelse. Det fremgår
af fremsendte materiale at Hedevejen skal
udlægges til offentlig benyttelse, hvorefter
fredningsnævnet og kommunen må afklare
og afholde den fremtidige

3 vedligeholdelse N/A N/A N/A
Erstatningskrav i alt 1.525.450,00

Amtets bemærkninger:
Der er i gældende fredning tilladt offentlig færdsel ad Hedevejen.

Lb. nr. 103.

Krav i overensstemmelse med oplæg fra Nordjydsk Udvalg for Landboret.
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Lb. nr. 108.

Vedrørende 7,96 ha agerland
Forbud mod dybdepløjning
begrænsning i anvendelse af gødning
forbud mod tilplantning
i alt

2000 kr.lha
11000 kr.lha
5000 kr.lha

18000 kr.lha
143.280

Vedrørende 1600 m læhegn
mulighed for begrænsning af genplantning

Vedrørende bebyggelse
25 kr.lm 40.000

50.000

Samlet erstatningskrav 233.280

Lb. nr. 110

Lodsejeren har opgjort et erstatningskrav for mistede muligheder for
udvidelse og forringelse af sommerhuset på 350.000

Bemærkninger i øvrigt:

Nordjyllands Amt har i skrivelse af 17. juli 2006 oplyst, at værdien af markjord i sædvanlig omdrift
ovenfor Lien er skønnet til ca. 100.000 kro pr. ha og nedenfor Lien til ca. 60.000 kr. pr. ha ud fra
handler i området de seneste 3 år, medens enge uden gødskning og naturområder anslås til en
værdi af ca. 20.000 kr. pr. ha.

Det er vedrørende område 9 gjort gældende, at kravet om nedbringning af husdyrgødning ikke
nødvendiggør omlægning fra vinterafgrøder til vårafgrøder.

Vedrørende reguleringen af Svenstrup A regnes med et arealudlæg af 6 meters bredde til nyt å-løb.
Der kan i et vist omfang forventes højere grundvandstand i tilstødende enge. e
Nordjydsk Udvalg for Landboret, Hans Ole Kristensen, har vedrørende sin samlede bistand til
lodsejere opgjort et tidsforbrug på 109 timer a 750 kr. og sekretærbistand, 6 timer a 300 kr. +
moms, udlæg til konsulent 3.642 kr. 19 øre samt portoudgifter 760 kr.

Advokat Erik Braad, Fjerritslev har anslået sin bistand vedr. Ib. nr. 9, herunder til forhandlingsmøde
til 8-10 timer.

En række lodsejere, særligt i Vester Svenstrup-området har indhentet vurdering fra
ejendomsmægler og påstået udgifterne herved godtgjort.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Fredningserstatningerne bør modsvare den nedgang i de berørte ejendommes handelsværdi, der
er en følge af fredningsbestemmelserne, herunder bestemmelserne om arealernes fremtidige drift
og bebyggelsesindskrænkninger under hensyntagen til begrænsninger, der allerede er pålagt ved

26



tidligere fredninger, eller ved naturbeskyttelseslovens generelle udnyttelsesbegrænsninger og
anden lovgivning.

Erstatningerne vil således som udgangspunkt ikke blive fastsat ud fra beregninger baserede på
forventede driftstab for den virksomhed, der drives fra ejendommen.

Erstatningerne fastsættes på grundlag af en grundtakst med tillæg af særtakster efter indholdet af
fredningsbestemmelserne pålagt de enkelte ejendomme, og idet der med hensyn til specielle
forhold for den enkelte ejendom henvises til det for ejendommen nedenfor anførte,

Grundtaksten, der fastsættes til 3.200 kr. pr. ha tillægges ikke tidligere fredede arealer, arealer der
omfattes af naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 8, vejarealer, plantagearealer, der opretholdes eller
efter afdrift skal overgå til naturarealer samt arealer, der på fredningskortet er anført "have-
gårdsplads"

For arealer indenfor naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinier beregnes halv grundtakst eller
1.600 kr. pr. ha.

Særtakster
Idet fredningsnævnet har taget udgangspunkt i oplysningerne fra Nordjyllands Amt om
handelspriser m.v. fastsættes følgende generelle takster:

1. Omdriftsjord ovenfor Lien til ugødet eng eller naturareal 80.000 kr. pr. ha

2. Omdriftsjord nedenfor Lien til ugødet eng eller naturareal 40.000 kr. pr. ha

3. Arealer omfattede af naturbeskyttelseslovens § 3, der er
registrerede som kulturenge - d.v.s. bærer præg af om-
lægning og gødskning - til naturenge uden gødskning 10.000 kr. pr. ha

4. Forbud mod tilplantning - herunder læhegn - på omdrifts-
arealer udenfor beskyttelseslinier om fortidsminder og for-
bud mod dybdepløjning indenfor disse linier 2.000 kr. pr. ha

Nævnet har lagt vægt på, at behovet for læhegn og udnyt-
telsen af arealerne til tilplantning i dette område, vil være
mere nærliggende end sædvanligt.

5. Gødskningsrestriktioner i område 9 (Afgøreisens §2).

Kunstgødning kan anvendes.

Kravet om omgående nedfældning af fast og flydende natur-
gødning svarer til gældende regler for ubevoksede arealer i
bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002, §27. Idet frednings-
bestemmelserne på dette punkt er generelt gældende i om-
råde 9, kan det ikke afvises, at følgen kan blive visse drifts-
omlægninger. Der fastsættes skønsmæssigt - også under
hensyn til forøget risiko for sandflugt på de udsatte arealer -
en takst på 1.000 kr. pr. ha

6. Rydning af læhegn og plantage:

Læhegn 50 kr. pr. m
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Plantage 12.000 kr. pr. ha

7. Stiudlæg:

Der tillægges ikke erstatning for stiforløb på offentlige veje,
private fællesveje og øvrige private markveje eller stier jfr.
naturbeskyttelseslovens § 26, i det omfang der er tale om
fodstier og hvor stiforløbet ikke skønnes særligt byrdefuldt
for ejendommen, jfr. det nedenfor om de enkelte ejendomme
anførte.

For fodstier over landbrugsjord i omdrift tillægges 30 kr. pr. m

fodstier over naturarealer 15 kr. pr. m

For anlæg af stier til kørestolsbrug forhøjes disse takster til
henholdsvis 60 kr. og 30 kr. og for anlæg af denne type stier
på markveje tillægges 30 kr. pr. m

8. Erstatninger i forbindelse med regulering af Svenstrup A:

Idet der er oplyst en arealafståelse af 6 meters bredde til nyt
vandløb fastsættes erstatningen i kulturenge pr. løbende meter.
å-løb til 24 kr. pr. m
og i naturenge til 12 kr. pr. m
I det omfang reguleringen må antages at medføre højere grund-
vandstand med risiko for forsumpning, fastsættes for kulturenge
en takst på 10.000 kr. pr. ha

og for naturenge 5.000 kr. pr. ha

9. Bebyggelsescensur:

Fredningsnævnets censurbeføjelse vedrørende byggerier i
området indenfor de afmærkede have-gårdspladsarealer
er for de tidligere fredede arealer ikke mere byrdefulde
end de gældende bygningsindskrænkninger, hvorfor der for
tidligere fredede ejendomme ikke tillægges erstatning.

For de nyfredede arealer tillægges ingen erstatning for
bebyggelsescensur under hensyn til, at der indenfor de udlagte
have-gårdspladsarealer på den enkelte ejendom er plads til
rimelige bygningsudvidelser, til de i afgørelsen fastsatte forud-
sætninger for fredningsnævnets censur, og til de begrænsninger
af byggeri, der er en følge af bygningslovgivningens regler.
Som følge heraf findes de gener censurbestemmelserne måtte
medføre at være omfattede af den erstatning, der i form af grund-
taksten er tillagt for pålægget af fredningsbåndet.

Fredningsnævnet finder det ikke sandsynliggjort, at fredningens bestemmelser om stiudlæg og
offentlighedens adgang til arealerne vil påvirke jagtinteresserne i et omfang, der bør udløse
erstatninger, Nævnet har lagt vægt på lovgivningens bestemmelser om adgangen ad veje og stier
og til dels de tidligere fredningers indhold. Nævnet finder heller ikke, at den adgang til fjernelse af
læhegn og beplantninger, der indeholdes i fredningen, er af et sådant omfang, at påvirkning af
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jagten er sandsynlig, hvorfor der heller ikke med denne begrundelse tillægges erstatning for mistet
jagt.

Under hensyn til den forøgelse af områdets generelle herlighedsværdi en fredning vil medføre
finder nævnet ikke, at de indgreb fredningen vil betyde for den enkelte ejendom kan begrunde
erstatning for tab af herlighedsværdier bortset fra hvad der nedenfor er anført i særlige tilfælde,
særligt hvor nye stianlæg forløber nær beboelser. Nævnet har således ikke kunnet lægge
afgørende vægt på indholdet af de mæglerudtalelser, nogle lodsejere har indhentet.

Da de arealer, der er omfattede af de tidligere fredninger, er pålagt bebyggelsesforbud, og i øvrigt
efter arealernes planlovsmæssige status, har lodsejerne ikke kunnet have berettigede forventninger
om udstykning til opførelse af sommerhuse eller opførelse af nye bebyggelser til boligformål,
hvorfor der ikke kan tillægges erstatning for mistede muligheder for denne udnyttelse af arealerne.

For en del ejendomme er indgået MVJ-aftaler med løbetider frem til 2020. Ved fastsættelsen af
fredningserstatningerne har fredningsnævnet forudsat, at disse aftaler opretholdes indtil aftalt
udløb.

Der pålægges ikke ved fredningen lodsejerne plejeforpligtelser. Vedligeholdelse af veje og stier
reguleres ved vejlovgivningen.

Beregnede erstatningsbeløb oprundes til hele 100 kroner og fastsættes til mindst 2000 kr. per
ejendom.
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e Lb.nr. 1: Miljøministeriet, Skov- og NaturstyrelS~

lP K SILb.nr. 2: Car oulsen wstveien 30 ettestrand 9690 Fierritslev

heraf §3-areal, Have, Areal-ejerlav matr.nr. Fredet nytredet klit og gårdspl. typestrand

Slettegård, 1zx 0,59 0,12 0,47 3Hjortdal

Lb 3 P A d U d L' 33 SI tt t d9690 F 'I.nr. er n ersen n er len e es ran "Iemts ev

ejerlav matr.nr. Fredet heraf Have, Træbe- Bevoksn Areal-
nytredet gårdspl. vokset ryddes type

Slettegård, 1zy 0,68 0,54 0,15 0,15 3Hjortdal

rstatnlngs eregmn~

ejerlav matr.nr. Nytredet Bevoksn erstat-
ryddes ning

Slettegård, 1zy 0,00 0,15 1774Hjortdal

E b

Erstatning 1774 1774

Lb M . L S dh' o d SI d . 80 H' rtd 19690 F . Ih I A d4 E.nr. rna ane vnal o m n ersen an ølaar ettes ran vel 110 a "Iemts ev

heraf §3-areal, Areal-ejerlav matr.nr. Fredet nytredet klit og Vej Stiudlæg typestrand

Slettegård, 1ym 0,73 0,70 0,03 3Hjortdal

V.Svenstrup 16a,del 0,11 0,11 0,11 168 10by, Hjortdal af

Stiudlæg
0,84

Fodsti,vej 168m
1680,11 0,70 0,14

Erstatning i alt, oprundet:

Erstatning trataldee

Ingen erstatning

2000 kr.
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E brstatmngs ereanm a
Ingen Erstat-ejerlav matr.nr. Nyfredet grund- Sti, vej ningtakst

Slettegård, 1ym 0,00 OHjortdal

V.Svenstrup 16a,del 0,11 0,11 168 Oby, Hjortdal af

Erstatning ° ° °
Ingen erstatning

Lb.nr. 5: Lise Emborg Under Lien 51 Slettestrand 9690 Fjerritslev Udgået

Lb.nr. 6: Adi Kirketerp, BaanThaiSuanThip Apartment 14 Floor S. 17/19 Soi WatKoo M. 7 Sukhaprachasan 2 Road,
B d P kk d N h b '11120 THAILANDanaooo , a re , ont a Ur! ,

heraf §3-areal,
ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og Vej Stiudlæg Areal-type

strand

Slettegård, 1 ch,del a 0,17 0,17 0,13 0,04 83 2Hjortdal

Stiudlæg Fodsti,vej 83
Erstatmnasbereanma

Ingen Erstat·ejerlav matr.nr. Nyfredet grund· Sti, vej ningtakst

V.Svenstrup 1 ch,del 0,17 0,17 83 Oby, Hjortdal af

Erstatning O O o
Ingen erstatning

Lb.nr. 7: Sissel Vinther-Nielsen Under Lien 59 Slettestrand 9690 Fjerritslev Erstatning frafaldet.
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e Lb nr 8' Arendse Benedicte Dahlstrøm ThomlaUbS Gade 1 03 tv 2100 København ø
heraf

§3-areal, Kultureng
ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og Vej Stiudlæg uden Areal-type

strand godskn.

Slettegård, lm,del af 0,34 0,06 0,32 0,02 0,32 2Hjortdal

V.Svenstrup 2b 1,55 1,55 0,98 2by, Hiortdal
Lien 10 0,41 0,41 27 0,00 2Gde.,Lerup

2,29

Stiudlæg Fodsti,vej 27
Erstatningsberegmng

0,06 2,27 0,02 27 1,30

Slettegård, 1m,del
Hjortdal af 3168

Kultureng
matr.nr. Nyfredet uden Sti, vej

godskn.

Ingen
grund- Erstatning
takst

ejerlav

0,06 0,32 0,06

V.Svenstrup
by, Hjortdal

2b 0,98 9784

Lien
Gde.,Lerup

0,00 27 o10

Erstatning 12952 o 12952o

Lb 9 S d S' d H t I K t SI tt t d . 88 SI tt t d 9690 F' . I.nr. an en Ileraaaar o e 00 ursuscen er e es ran vel e es ran 'Iamts ev

heraf §17- §3-areal, Omdrifts- Have, §3 tilejerlav matr.nr. Fredet nyfredet skov klit og areal Vej gårdspl. have Areal-type
strand

Slettegård,
19 6,13 2,83 5,84 5,39 0,04 0,03 0,67 0,11

1 5,46)
Hjortdal 10 (0,67)

V.Svenstrup 16r 0,71 0,19 0,06 0,45 0,06 0,20
1 (0,46)

by, Hiortdal 10 (0,25)

6,84 3,02 5,85 0,045,90 0,09 0,87 0,11

Erstatning i alt, oprundet: 13000 kr.
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E t t· brs a nlngs eregnm ~

Ingen Reduce-
ret Erstat-ejerlav matr.nr. Nyfredet grund- grund- ningtakst takst

Slettegård,
19 2,83 2,79 0,04 59

Hjortdal

V.Svenstrup 16r 0,19 0,19 Oby, Hjortdal

OprundetErstatning O 59 '59

Lodsejerens ombygningsprojekt er godkendt under fredningsnævnets censur den 3. oktober 2006 og de ændringer af projektet,
nævnet havde krævet, vedrørte alene ombygningen af de eksisterende bygninger, der var omfattede af den tidligere frednings
forbud mod bebyggelse. Teknikerhonorarer vedrørende disse ændringer kan således ikke begrunde et erstatningskrav.
Den forsinkelse af projektet, der har betydet, at byggeriet blev omfattet af de skærpede krav i bygningsreglementet efter den
1. april 2006 har været en følge af påklage af Fjerritslev Kommunes tilladelse efter plan lovens § 35 og Naturklagenævnets
senere ophævelse af denne tilladelse. Lodsejeren havde endvidere haft mulighed for langt tidligere at indbringe censursagen
for nævnet. Kravet for forøgede byggeomkostninger kan derfor ikke tages til følge under fredningssagen. Den omstændighed,
at lodsejeren mistede forventede lejeindtægter ved genhusning af plejehjemsbeboere, har været en følge af, at Fjerritslev
Kommune i december 2003 besluttede en anden form for genhusning og lodsejeren har ikke bevist, at denne beslutning
har haft sammenhæng med fredningssagens rejsning.

Da denne frednings censurkrav ikke er en skærpelse i forhold til den tidligere frednings dispensationskrav, kan kravet for
forringede herlighedsværdier under henvisning til udsigtsmulighederne fra bygningen ikke tages til følge.

Udstykning af arealer til sommerhusbebyggelse har været afskåret ved planlovens bestemmelser og lodsejeren har ikke
sandsynliggjort, at rejsning af fredningssagen har været årsag til, at der ikke efter ændringen af loven pr. 1. juli 2004 af
Fjerritslev Kommune er sket udlæg af arealer på ejendommen til sommerhusudstykning.

Græsningsarealerne på ejendommen er omfattede af naturbeskyttelseslovens § 3 og har efter det oplyste ikke tidligere
været gødede og hindringen for fremtidig gødskning er således lovens generelle regler.

Lodsejerens specielle erstatningskrav kan således ikke tages til følge.
Erstatning i alt:

2000 kr.

2000 kr.



Lb.nr. 10: Jan Middelboe Lien Slettestrandvei lettestrand 9690 Fierritslev

heraf §3-areal, Omdrifts- Træbe- Have,ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og areal vokset gårdspl. Areal-type
strand

V.Svenstrup 16i 0,90 0,13 0,08 0,53 0,16
1 (0,13)

by, Hjortdal 10(0,77)
181 0,60 0,59 0,60 10

1,49 0,59 0,13 0,08 0,53 0,75
E t . brsta mngs eregnm g

Ingen Erstat-ejerlav matr.nr. Nyfredet grund- ningtakst

Slettegård, 161 OHjortdal

Slettegård, 181 0,59 0,59Hjortdal

Erstatnmg O O

Fredningsnævnet har den 23. marts 2006 godkendt opførelse af en bolig med facade på ca. 20 meter i forlængelse
af udstillingsbygningens facade mod skrænterne. Ingen erstatning

L . B d81 d . 8481 d OF . 1b.nr. 11: Anemane raa ettestran vel ettestran 969 -Iemtsev

heraf §3-areal, Omdrifts- Træbe- Have,ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og areal vokset Vej gårdspl. Areal-type
strand

V.Svenstrup 18k 4,06 2,76 0,32 0,61 0,04 0,34
1 (3,00)

by, Hjortdal 10 (1,06)

Ingen erstatning

Lb.nr. 12: Jørgen Esmann Ryvangs Alle 54 01 2900 Hellerup

heraf §3-areal, Omdrifts- Træbe- Have, Nyfredetejerlav matr.nr. Fredet klit og Vej Stiudlæg Areal-typenyfredet strand areal vokset gårdspl. ager

V.Svenstrup 3e 4,02 4,02 0,83 2,48 0,03 0,68 2,48
1 (0,83)

by, Hjortdal 10 (3,19)
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18b 5,40 5,29 0,59 4,66 0,05 0,11 62 4,61
1 (0,61)
10 (4,79)

Lien
lk 0,40 0,40 11 2Gde.,Lerup

11 0,40 0,40 11 2
1m 0,40 0,40 12 2

Stiudlæg
E

10,61
Fodsti,vej 96 m

b

9,30 2,61 7,14 0,05 0,13 0,68 96 7,10

rstatmngs eregnm ~
Tilplant- Ingen Grund- Erstat-ejerlav matr.nr. Nyfredet ningsfor- Sti, vej grund- takst ningbud takst

V.Svenstrup
3e 4,02 2,48 1,53 2,48 12913

by, Hjortdal

18b 5,29 4,61 62 0,68 4,61 23989

Lien lk 11 OGde.,Lerup

11 11 O

1m 12 O

Erstatning 14193 O O 22709 36902

Erstatning i alt, oprundet: 37 000 kro

Lb.nr. 13: Fjerritslev kommune, Ejendomsskattekontoret Danmarksgade 9690 Fjerritslev Erstatning frafaldet

Lb 14 A L" b h A t SI d . 62 H' d I 9690 F . I.nr. nna IS et nonsen ettestran vel lIort a ",emts ev

ejerlav matr.nr. Fredet heraf Have, Areal-
nyfredet gårdspl. type

V.Svenstrup 18m 0,12 0,12 0,12 10by, Hjortdal

rstatmnas ereanln Cl

Ingen Erstat-ejerlav matr.nr. Nyfredet grund-
ningtakst

V.Svenstrup 18m 0,12 0,12 Oby, Hjortdal

E b

Erstatning O O
Ingen erstatning

e
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B A d SI d . 2'd I9690 F . ILb.nr. 15: ennv n ersen ettestran vel 5 1I0rt a "Iemts ev

ejerlav matr.nr. Fredet
heraf Omdrifts- Træbe-

Vej Have, Stiud- Areal-
nyfredet areal vokset gårdspl. læg type

V.Svenstrup 3c 3,27 3,27 1,70 0,57 0,05 0,94 10by, Hjortdal

4g 0,79 0,79 0,69 0,09 0,01 10
4m 0,08 0,08 0,07 0,01 0,01 10
5f 0,91 0,91 0,54 0,37 o 112 10
18i 0,17 0,17 0,02 0,13 0,03 10

Stiudlæg
E

Fodsti,ny
b

5,22
112 m

5,22 3,01 1,16 0,10 0,94 112

rstatnlngs eregnm g
Tilplant-

Grund-
Ingen

Erstat-
ejerlav matr.nr. Nyfredet Sti, mark ningsfor- takst grund- ning

bud takst

V.Svenstrup 3c 3,27 1,70 2,27 0,99 10681
by, Hjortdal

4g 0,79 0,69 0,78 0,D1 3856

4m 0,08 0,07 0,07 0,D1 372

51 0,91 112 0,54 0,91 0,00 7337
18i 0,17 0,02 0,15 0,03 500

Erstatning 3360 6029 13356 o 22745

Erstatning i alt, oprundet: 22 800 kr.

Lb.nr. 16:KimBierre laard lettestrandvei 54 Iiort a 9690 Fierntslev

ejerlav matr.nr. Fredet heraf Træbe- Vej Have, Areal-
nyfredet vokset gårdspl. type

V.Svenstrup 3f 0,52 0,52 0,35 0,02 0,15 10by, Hjortdal

rs a nlngs eregnm g

Grund-
Ingen

Erstat-ejerlav matr.nr. Nyfredet
takst

grund- nlng
takst

V.Svenstrup 3f 0,52 0,35 0,17 1118
by, Hjortdal

S H' d I

E t t b

Erstatning 1118 o 1118

Erstatning i alt, oprundet: 2000 kr.
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Lb.nr. 17: Niels Moustsen Olesen Slettestrandvei 50 Hiortda 9690 -Ierritslev

heraf §3-areal, Omdrifts- Stiud- Ager til Kultur-
ejerlav matr.nr. Fredet

nyfredet
klit og areal Vej

læg ugødet eng uden Areal-type
strand eng gødskn.

V.Svenstrup
2a 2,01 2,01 2 (0,70)

by, Hjortdal 3 (1,31)
5a, del af 1,71 1,71 1,52 0,20 290 10

5h 7,69 4,55 3,12 0,02 47 3,12 3,07
2 (7,37)
3 (0,32)

9f 1,33 1,33
2 (0,42)
3 (0,91)

Lien 1u 0,39 0,39 28 2
Gde.,Lerup

F

E t t .

Fodsti,vej
Fodsti,ny
b

13,14
250m
115 m

1,71 8,28 4,63 0,22 365 3,12 3,07
Stiudlæg

rs a mnas ereamn a
Omdrifts-

Kultureng Tilplant- Ingenareal til Sti, Grund- Erstat-ejerlav matr.nr. Nyfredet ugødet uden mark Sti, vej ningsfor- takst grund- ning
eng gødskn. bud takst

V.Svenstrup
2a 0,00 Oby, Hjortdal

5a,del 1,71 115 175 1,52 1,52 0,20 11330af
5h 0,00 3,12 3,07 47 155435

9f 0,00 O

Lien 1u 0,00 28 OGde.,Lerup

Erstatning 124760 30675 3450 O 3031 4849 O 166765

Erstatning i alt, oprundet: 166 sao kr.

Lb nr 1S' Vinni Asen Grønhøjvej 29 V Svenstrup 9690 Fjerritslev

heraf §3-areal, Omdrifts- Træbe- Have, Stiud- Ager til Nyfredetejerlav matr.nr. Fredet klit og Vej ugødet Areal-typenyfredet areal vokset gårdspl. læg agerstrand eng

V.Svenstrup
3a 13,00 8,67 4,67 7,44 0,07 0,30 0,53 1313 5,95 1 (4,42)

by, Hjortdal 10(8,58)

e
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e ee- 1 (0,13)
3p 2,95 0,73 2,19 0,03 51 2,19 2 (2,43)

3 (0,39)

6f 1,13 0,24 0,86 0,03 41 0,86
1 (0,09)
2 (1,04)

6r 2,39 0,96 1,43 1,43
2 (1,80)
3 (0,59)

Stiudlæg
19,46 8,67

Fodsti,ny 727 m
Fodsti, vej 501 m
Handikapvenlig, vej 177 m
b .

5,9511,91 0,07 0,36 0,53 14056,60 4,48

E t'rsta mnas ereamnQ
Omdrifts- Til plant-

ejerlav matr.nr. Nyfredet
areal til Dybdepløj- Sti, Sti, Sti, vej Sti, mark ningsfor- Grund- Ingen Erstat-
ugødet ning mark natur handikap bud takst grund- ning

eng takst

V.Svenstrup 3a 8,67 2,23 119 608 409 177 5,95 6,02 2,65 58932
by, Hjortdal

3p 0,00 2,19 51 87448

61 0,00 0,86 41 34388

6r 0,00 1,43 57168

Erstatning 179004 o 2379363570 9120 o 10620 119044460 19258

Oprundet:

Erstatning kan ikke fastsættes på grundlag af udbudspris i formidlingsaftale.
Der tillægges erstatning for ulemper ved stiudlæg i bygningernes nærhed

Erstatning i alt:

Lb v d 2840 H Itt' 7019 J h All A d.nr. o n an n ersson æn<es len verø o e

heraf
§3-areal,

ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og Areal-type
strand

V.Svenstrup
31 0,42 0,42 1by, Hjortdal

238000 kr.

10.000 kr.
248000 kr.

Ingen erstatning
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Lb.nr. 20: Kirsten Nissen Tra era Søvana 212970 ørs om

heraf §3-areal, Have,ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og gårdspl. Areal-type
strand

Slettegård, lna 0,50 0,50
2 (0,04)

Hjortdal 3 (0,46)
V.Svenstrup 21 1,25 1,17 0,08

2 (0,71)
by, Hjortdal 3 (0,54)

b H hl

Ingen erstatning

Lb.nr. 21: Sten Nørb Rasmussen Hauchsvei 4 1825 re en sber

heraf §3-areal, Have,ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og gårdspl. Areal-type
strand

V.Svenstrup 36b 1,48 1,35 0,13 3by, Hjortdal

F d'k C

Ingen erstatning

Lb.nr. 22: Kirsten Mern røn ølvei 31 venstruD 9 "Iemts ev

heraf §3-areal, Omdrifts- Træbe- Kultur- Nyfredetejerlav matr.nr. Fredet klit og Vej Stiudlæg eng uden Areal-typenyfredet strand areal vokset gødskn. ager

V.Svenstrup 3d 5,03 0,99 3,44 1,41 0,06 0,12 643 0,93
1 (3,62)

by, Hjortdal 10 (1,41)
5g 1,00 1,00 0,Q1 0,87 0,12 145 0,87 10

8k 1,02 1,02
2 (0,34)
3 (0,68)

llf 0,83 0,83 2
Lien

11 0,40 0,40 0,10 2Gde.,Lerup

"ldG h' s 690 F . I

Stiudlæg
8,27 1,99

Fodsti,ny 145 m
Fodsti, vej 363 m
Handikapvenlig,ny 280 m

5,69 2,28 0,18 0,12 788 0,10



Erstatningsbereanina
Kultur- Sti, Tilplant- Ingen

ejerlav matr.nr. Nyfredet
eng Dybdepløj- Sti, Sti, vej mark ningsfor- Grund- grund- Erstat-
uden ning mark handi- takst ning

gødskn. kap bud takst

V.Svenstrup
3d 0,99 0,43 363 280 0,93 0,99 22696by, Hjortdal
5g 1,00 145 0,87 0,99 0,01 9247
8k 0,00 O

11f 0,00 O
Lien

1f 0,00 0,10 1033Gde.,Lerup

Erstatning 1033 860 4350 O 16800 3601 6332 O 32976

Erstatning i alt, oprundet: 33 000 kr.

Lb.nr. 23: In rid Johanne Moc ensen Grønhøive' 36 V Svenstruo 9690 Fierritslev

heraf §3-areal, Omdrifts- Træbe- Have,ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og areal vokset gårdspl. Stiudlæg Areal-type
strand

V.Svenstrup 23a 2,55 2,55 0,08 2,07 0,16 0,24 95
1 (0,01)

by, Hjortdal 10 (2.54)
Stiudlæg
E t t .

Handikapvenhg, ny 95 m

brs a nmgs eregmn ~

Dybdepløj- Sti, natur
Tilplant-

Grund-
Ingen

Erstat-ejerlav matr.nr. Nyfredet ning handikap ningsfor- takst grund-
ningbud takst

V.Svenstrup 23a 2,55 0,63 95 2,07 2,23 0,32 15391by, Hjortdal

Erstatning 1260 2850 4147 7134 O 15391

Oprundet: 15400 kr.
10000 kr.
25400 kr.

Ulemper ved sti, der forløber nær ejendommens bygninger
Erstatninger i alt:

Lb 24 F s G h' . 30 V S 9690 F . I.nr. ranz ørensen røn ølvel venstruo -lernts ev

heraf
§3-areal,

Omdrifts- Træbe- Have, Sti ud- Kultur-
Nyfredetejerlav matr.nr. Fredet klit og Vej eng uden Areal-typenyfredet strand areal vokset gårdspl. læg gødskn. ager

V.Svenstrup 3b 4,91 2,92 0,83 3,24 0,50 0,34 338 2,13 1 (0,83)
by, Hjortdal 10 (4,08)

6g 0,49 0,49 0,26 0,18 0,02 0,03 0,26 10
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ILien
Gde.,Lerup 22,12 2,12

2,96 2,39

laa
0,02 0,37

Stiudlæg
7,04

Handikapvenlig, ny
Handikapvenlig, vej
Fodsti, vej
b

2,92
309m
29m

152m

3,24 0,50 490 1,81

Erstatmngs eregmn g

Kultureng
Vådere Sti, natur Sti, mark Sti, vej Til plant- Grund- Ingen Erstat-

ejerlav matr.nr. Nyfredet uden kultureng handikap handikap handikap Sti, vej ningsfor- takst grund- nlng
gødskn. bud takst

V.Svenstrup
3b 2,92 26 283 2,13 2,53 0,38 30141

by, Hjortdal

6g 0,49 29 0,44 0,05 2276

Lien 1aa 0,00 1,81 1,81 152 36124
Gde.,Lerup

Erstatning 18062 1698018062 780 870 o 4270 9517 o 68541
Erstatning i alt, oprundet:

Lb 2 D G 9690 F 't Ih' . 26 V SL.nr. 5: orte arsen røn ølvel venstruD 'Iern s ev

ejerlav matr.nr. Fredet heraf Omdrifts- Træbe- Have, Areal-
nyfredet areal vokset gårdspl. type

V.Svenstrup
5b 0,57 0,57 0,57 10by, Hjortdal

34a 1,68 1,68 1,28 0,04 0,35 10
2,25 0,351,85 0,042,25

Erstatningsberegning

Nyfred Tilplant- Grund-
Ingen Erstat-

ejerlav matr.nr.
et ningsfor- takst

grund- nlng
bud takst

V.Svenstrup 5b 0,57 0,57 0,57 2974
by, Hjortdal

34a 1,68 1,28 1,32 0,35 6787

Erstatning 97613702 6060 o
I alt erstatning, oprundet:

68600 kr.

9800 kr.

e
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e Lb.nr. 26: Ole Mogensen Grønhøjvej 23 V svereR 9690 Fjerritslev

heraf
§3-areal,

Omdrifts- Træbe- Agert. Kultureng Areal-
ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet

klit og
areal vokset

Vej Stiudlæg ugødet uden
typestrand eng gødskn.

V.Svenstrup
1 (0,84)

7p 5,96 3,83 2,00 0,13 273 2,00 0,42 2 (4,47)by, Hjortdal
3 (0,65)

8r 3,85 3,85 3,71 0,05 0,09 10
Nr.

Bratbjerg, 26ai 0,98 0,96 0,02 9
Tranum

28a 9,49 8,61 0,87 9

Stiudlæg
E

Fodsti, vej
b

20,28
273m

3,83 2,00 0,4215,29 0,95 0,22 2733,85

rstatnmgs eregnmg

Ager t. Kultur- Tilplant- Ingen
Nyfrede eng Gødsk. Grund- Erstat-

ejerlav matr.nr.
t

ugødet
uden Arealt. 9

Sti, vej ningsfor-
takst grund- ning

eng gødskn. bud takst

V.Svenstrup 7p 0,00 2,00 0,42 273 84360
by, Hjortdal

8r 3,85 3,71 3,77 0,14 19478

Nr. Bratbjerg, 26al 0,00 0,96 956
Tranum

28a 0,00 8,61 8615

Erstatning 80160 4200 9571 o 7426 12052 o 113409

Nævnet finder ikke grundlag for at tilkende erstatning for overkapacitet af driftsbygninger begrundet i besætningsreduktion.
Erstatning i alt, oprundet:

Lb.nr. 27: Jens Christensen Grønhøive' 12 V Svenstruo 9690 Fierritslev

ejerlav matr.nr. Fredet heraf Omdrifts- Træbe- Areal-
nyfredet areal vokset type

V.Svenstrup 28a,del 0,82 0,82 0,79 0,03 10by, Hjortdal af

113500 kr.
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ErstatningsberegmnQ
Ti/plant-

Grund- Ingen Erstat·ejerlaug matr.nr. Nyfredet ningsfor-
takst grund- ning

bud takst

V.Svenstrup 28a,del 0,82 0,79 0,79 0,03 4094by, Hjortdal af

Erstatning 1575 2519 o 4094

Erstatning i alt, oprundet: 4100kr.

Lb 28 K K" H H' d I . 205 V S 690 F . I.nr. aren Irstme ansen 110rt a vel venstruD 9 "Iemts ev

ejerlav matr.nr. Fredet
heraf Have, Areal-

nyfredet gårds pl. type

V.Svenstrup by, 27a 0,28 0,28 0,28 10H;ortdal
rs a mngs ereanm a

Ingen Erstat-ejerlaug matr.nr. Nyfredet grund-
ningtakst

V.Svenstrup
27a 0,28 0,28 °by, Hjortdal

E t t b

Erstatning o o
Ingen erstatning

Lb 29 I c th" R db k G h' . 8 V S 9690 F . I.nr. ; naer a nne u ee røn ølvel venstruD "Iemts ev

ejerlav matr.nr. Fredet heraf Omdrifts- Areal-
nyfredet areal type

V.Svenstrup by, 29a,del af 2,51 2,51 2,51 10Hjortdal

rstatmngs eregmn~
Ti/plant-

Grund· Erstat-ejerlaug matr.nr. Nyfredet ningsfor-
takst ningbud

V.Svenstrup 29a,del 2,51 2,51 2,51 13053by, Hjortdal af

E b

Erstatning 5020 8033 13053

Lodsejeren har ikke herudover dokumenteret grundlag for erstatning for ejendomsforringelse.
Erstatning i alt, oprundet: 13100 kr.

e
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Lb.nr. 30: Boet efter Jøraen Steen Kristense teraade 52 9690 Fierritslev

heraf §17-
§3-areal,

Omdrifts- Have,
Agert. Kultureng

ejerlav matr.nr. Fredet nytredet skov klit og areal Vej gårdspl. Stiudlæg ugødet uden Areal-type
strand eng gødskn.

V.Svenstrup
1 (0,09)

by, Hjortdal 14d 2,92 2,92 18 0,45 2 (2,24)
3 (0,59)

15t 1,93 1,93 0,32 0,09 1,15 0,00 0,69 10,00
1 (0,16)

150 1,76 1,35 0,41 24 0,41 2 (1,33)
3 (0,27)
1 (0,18)

16p 2,33 2,33 37 0,56 2 (1,89)
3 (0,26)

25a 0,66 0,66 0,66 10,00
Lien

19 1,20 1,20 0,46 2,00Gde.,Lerup

Stiudlæg
E t'

10,80
Fodsti, vej 79 m
b

2,22 0,41 1,47792,59 0,32 7,89 0,00 0,69

rsta nmas ereanm a
Ager t. Kultureng TUplant- Grund- Ingen Erstat-ejerlav matr.nr. Nytredet ugødet uden Sti, vej ningsfor- takst grund- ning

eng gødskn. bud takst

V.Svenstrup
14d 0,00 0,45 18 4500

by, Hjortdal

15t 1,93 1,15 1,15 0,78 5988

150 0,00 0,41 24 16356

16p 0,00 0,56 37 5600

25a 0,66 0,66 0,66 3448

Lien
19 0,00 0,46 4606

Gde.,Lerup

Erstatning 16356 o 40497362914706 o 5806

Erstatning i alt, oprundet: 40500 kr,
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s dLb.nr. 31: Karin Hammer Esbern nares Vei 6 2960 Runoste Kvst

heraf
§3-areal,

Omdrifts- Træbe- Have, Stiud- Nyfredet
ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og areal vokset gårdspl. læg ager Areal-type

strand

V.Svenstrup 26a 2,07 1,22 0,63 1,13 0,02 0,29 220 0,72 1 (0,48)
by, Hjortdal 10 (1,59)

Lien 1d 0,45 0,45 14 2Gde.,Lerup

St/udlæg
2,53

Handikapvenlig, ny
Fodsti,vej
b

1,22
220m

14m

234 0,721,08 0,021,13 0,29

Erstatmngs eregnmg

Sti, Sti,
Tilplant· Ingenmark natur Grund- Erstat-

ejerlav matr.nr. Nyfredet handi- handi- Sti, vej ningsfor- takst grund- ning
kap kap bud takst

V.Svenstrup 26a 1,22 150 70 0,72 0,72 0,50 14856by, Hjortdal

Lien
1d 0,00 14 O

Gde.,Lerup

Erstatning 9000 2100 O 1445 2312 O 14856

Oprundet:
Da en del af stiforløbet placeres udenfor eksisterende vej nær bygningerne og i udsigtsfeltet
fra disse, tillægges for denne ulempe

Der tillægges ikke erstatning for yderligere haveareal under hensyn til størrelsen af det udlagte
og til at urtehave kan placeres udenfor "have-gårdsplads". Erstatning i alt:

Lb 3 M' h I V I h W' h G h' . 7 V S F . I9.nr. 2: IC ae a t er /nt er røn ølvel venstruD 690 "Iemts ev

heraf §3-areal, Omdrifts- Stiud- Agert. Kultur-
ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og areal

Vej læg ugødet eng uden Areal-type
strand eng gødskn.

V.Svenstrup
1 (0,88)

by, Hjortdal
9ø 14,43 7,07 7,21 0,14 245 7,21 0,75 2 (12,47)

3 (1,08)
Stiudlæg Fodsti, vej 245 m

14900 kr.

10000 kr.

24900 kr.

e
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Erstatningsbereanina
Agert. Kultureng Erstat-

ejerlav matr.nr. Nyfredet ugødet uden Sti, vej ning
eng gødskn.

V.Svenstrup 9ø 0,00 7,21 0,75 245 295963
by, Hjortdal

Erstatning 288508 7455 o 295963

Lodsejeren har ikke dokumenteret grundlag for erstatning for fremtidig overkapacitet af maskinpark. Erstatning i alt, oprundet: 296000 kr.

Lb.nr. 33: Lone Thoft Nielsen rønhøivei 6 V Svenstrun 9690 Fierritslev

heraf §3-areal, Kultureng
ejerlav matr.nr. Fredet

nyfredet
klit og Stiudlæg uden Areal-type
strand gødskn.

V.Svenstrup
1 (0,51)

by, Hjortdal 11h 3,42 3,42 90 1,14 2 (2,60)
3 (0,31)

G

Stiudlæg FodS!I, vej 90 m
Erstatningsberegnin g

Kultureng Erstat-
ejerlav matr.nr. Nyfredet uden Sti, vej ning

gødskn.

V.Svenstrup 11h 0,00 1,14 90 11442
by, Hjortdal

Erstatning 11442 o 11442
Erstatning i alt, oprundet: 11 500 kr.

Lb.nr. 34: Henrik Mølho m Hiort alvei 207 V venstrun 9690 Fierritslev

heraf
§3-areal,

Omdrifts- Træbe- Have,
Kultureng Læhegn Nyfredet

ejerlav matr.nr. Fredet
nyfredet

§17-skov §18- fortid klit og
areal vokset

Vej
gårdspl.

Stiudlæg uden
ryddes

Areal-type
strand gødskn. ager

V.Svenstrup 20a 9,93 9,22 0,21 2,01 6,99 0,16 0,10 0,68 6,68
1 (2,17)

by, Hjortdal 10 (7,76)

20d 1,87 1,87 46 0,34
2 (1,64)
3 (0,23)

22b 9,12 9,12 8,39 0,57 0,64 7,94 0,39 0,15 377 7,94 1 (0,14)
10 (8,98)

d s

47



Lien
Gde.,Lerup 5c \I 1,74

22,66

1,74 0,47 2

18,34 8,60 0,57 6,25 14,94 0,54 0,24 0,68 46 0,81 377 14,62

Stiudlæg Fodsti, vej 46
E . brstatmnas ereanm a

Kultur- Vådere Tilplant- Reduceret Ingen Nyt
ejerlav matr.nr. Nyfredet eng kultur-

Læhegn Dybdepløj- Sti, vej ningsfor- Grund- grund- grund- åløb, Erstat-
uden ryddes ning takst ning

gødskn. eng bud takst takst natur

V.Svenstrup
20a 9,22 6,68 6,68 2,55 34710

by, Hjortdal

20d 0,00 0,34 46 3407

22b 9,12 377 0,90 7,94 0,73 7,75 0,64 51280

Lien 5c 0,00 0,47 0,47 35 9866
Gde.,Lerup

Erstatning 8130 4723 18855 1800 o 29238 23696 12401 o 420 99263

Der tillægges ikke erstatning for ejendomsforringelse under henvisning til ikke-aktuelle driftsomlægninger. Erstatning i alt, oprundet: 99300 kr.

3 A d B"I H' d I . 227 V S 9690 F 't ILb.nr. 5: n ers I ram !lort a vel vens rUD 'Iern s ev

heraf §17- §3-areal, Omdrifts- Træbe- Have, Stiud-
ejerlav matr.nr. Fredet

nyfredet skov
klit og areal vokset gårdspl. læg

Areal-type
strand

V.Svenstrup 15a 7,46 7,46 2,05 1,83 4,85 0,05 0,73
1 (2,01)

by, Hjortdal 10 (5,45)

1 (0,33)
15k 3,46 3,46 49 2 (2,45)

3 (0,68)
Lerup Klitter,

1d 5,53 5,53 2Lerup

Stiudlæg
E

Fodsti, vej
b

16,45
49m

7,46 2,05 10,82 4,85 0,05 0,73 49

rstatmnas ereanmCl

Nyt åløb, Dybdepløj-
Tilplant-

Grund- Reduceret Ingen
Erstat-

ejerlav matr.nr. Nyfredet Sti, vej ningsfor- grund- grund-
natur ning bud takst takst takst ning

V.Svenstrup 15a 7,46 0,56 4,85 4,14 0,71 2,61 25208by, Hjortdal

e
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15k 0,00 49 I
Lerup Klitter,

1d 0,00 25 300
Lerup

Erstatning 300 255081120 9701 13250 1136 oo

Der tillægges ikke erstatning for ejendomsforringelse under henvisning til ikke-aktuelle driftsomlægninger. Erstatning i alt, oprundet:

Lb H ob Ch ° t 55 GI H It 2840 H ItG h36 J.nr. esper Øl era ns ensen asse aven o e o e

heraf
§3-areal, Omdrlfts- Træbe- Have,

Kultureng nyfredet
ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet §17- skov klit og areal vokset Vej gårdspl. Stiudlæg uden ager uden Areal-type

strand gødskn. skovbygl.

V.Svenstrup
1 (3,34)

21 9,26 8,27 7,71 3,54 4,86 0,47 0,08 0,31 0,05 6 (0,76)by, Hjortdal
10 (5,16)

Lien 1c 1,34 1,34 35 0,19 2Gde ••Lerup

10,60 4,87 0,054,86 0,47 0,08 0,31 35 0,198,27 7,71
Sti udlæg Fodsti, vej 35
E t' brsta nlnQS ereQmn :I

Kultureng Tilplant- Grund- Reduceret Ingen Erstat-
ejerlav matr.nr. Nyfredet uden Sti, vej nlngsfor- takst grund- grund- ning

gødskn. bud takst takst

V.Svenstrup 21 8,27 4,86 0,05 4,81 3,41 17584
by, Hjortdal

Lien 1c 0,00 0,19 35 1947
Gde.,Lerup

Erstatning 9722 o 19531167 76941947 o

Der tillægges ikke erstatning for ejendomsforringelse under henvisning til ikke-aktuelle driftsomlægninger. Erstatning i alt, oprundet:

25600 kr.

19600 kr.
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b El H' d I . 233 V S 9690 F 't I3 J JL .nr. 7: øraen søe ensen IIOrt ave' venstruD "Iern sev

heraf
§3-areal, Omdrifts- Træbe- Have,

ejerlav matr.nr. Fredet
nyfredet

§17- skov §18- fortid klit og
areal vokset

Vej
gårdspl.

Stiudlæg Areal-type
strand

V.Svenstrup
1 (1,14)

22a 9,84 9,84 7,03 1,91 1,76 2,79 3,93 0,06 1,30 6 (4,53)by, Hjortdal
10 (4,17)

Lien 1x 0,28 0,28 20 2Gde.,Lerup

Sti udlæg
E t t .

10,13

Fodsti, vej 20 m
b

209,84 7,03 1,91 2,05 2,79 3,93 0,06 1,30

NB. § 3-areal, klit og strand er indel. 0,22 ha hede, der ikke er § 3.
rs a ",ngs eregnmg

Tilplant- Grund- Reduceret Ingen
Erstat-ejerlav matr.nr. Nyfredet Sti, vej ningsfor- takst grund- grund- ning

bud takst takst

V.Svenstrup
22a 9,84 3,01 0,00 2,79 7,05 10485by, Hjortdal

Lien 1x 0,00 20 °Gde., Lerup

Erstatning o 6021 o 4464 o 10485

Erstatning i alt, oprundet:

Lb 38HIIHbVt bd 08850 B'.nr. e e ar o es eroa e5 Slernnal ro

heraf §17- §18- §3-areal, Træbe- Have, Areal-ejerlav matr.nr. Fredet
nyfredet skov fortid

klit og
vokset

Vej
gårdspl. typestrand

V.Svenstrup 15i 6,16 5,74 3,63 5,50 0,29 0,14 0,23 6by, Hjortdal

Lb G dOk . 17 H' rtd I 9690 F 't I39 J J N rt.nr. ens øraen Ol sen ø orUDvel 110 a "lem s ev

heraf §3-areal, Stiud-
Kultureng

ejerlav matr.nr. Fredet
nyfredet

klit og
læg

uden Areal-type
strand gødskn.

V.Svenstrup
1 (0,29)

by, Hjortdal 13e 2,74 2,74 39 0,59 2 (2,05)
3 (0,40)

Sti ud læg Fodsti, vej 39 m

10500 kr.

Ingen erstatning

e
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e Erstatnin

ejerlav
Kultureng Erstat-matr.nr. Nyfredet uden Sti, vej ninggødskn.

13e 0,00 0,59 39 5912

5912 O 5912

V.Svenstrup
by, Hjortdal

Erstatning
Erstatning i alt, oprundet: 6000 kr.

Lb 40 I H I H' d I . 309 Ud 19460 B.nr. n er om !lort a vel I a rovst

heraf §17- §3-areal, Omdrifts- Træbe- Have, Stiud·
Kultur-

ejerlav matr.nr. Fredet nytredet skov klit og areal vokset
Vej

gårdspl. læg
eng uden Areal-type

strand gødskn.

V.Svenstrup
1 (1,96)

15b 6,60 6,60 6,55 2,29 3,89 0,17 0,12 0,13 6 (0,33)by, Hjortdal
10 (4,31)
1 (0,12)

15g 0,42 0,42 0,42 0,37 0,04 0,Q1 6 (0,25)
10 (0,05)

Lien 1e 0,40 0,40 10 2Gde.,Lerup

4a 4,78 4,78 4,78 1,40 2,76 0,38 0,24 6 (1,39)
10 (3,39)

4e 1,33 1,33 0,93
2 (1,25)
3 (0,08)

Stiudlæg
E t t .

13,52
Fodsti, vej 10 m
b

11,80 11,75 5,79 6,68 0,56 0,12 0,37 10 0,93

rs a nlngs eregnm::l

Kultureng Nyt åløb, Vådere
Tilplant-

Grund- Reduceret Ingen Erstat-ejerlav matr.nr. Nyfredet uden halvkultur kultureng
Sti, vej ningsfor-

takst
grund- grund-

ninggødskn. bud takst takst

V.Svenstrup 15b 6,60 3,89 0,03 3,86 2,71 14032
by, Hjortdal

159 0,42 0,04 0,04 0,38 132

Lien 1e 0,00 10 OGde.,Lerup

4a 4,78 2,76 2,76 2,02 9926

4e 0,00 0,93 350 0,93 26964

Erstatning 9282 8400 9282 O 13358 93 10640 o 51055
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Et udokumenteret krav på 2 mil!. kr. for ejendomsforringelse kan ikke godkendes. Erstatning i alt, oprundet: 51100kr.

4 J p HI T dl '13A 9240 N'bLb.nr. 1: ens eter om orn asvel struD le

§3-areal, Kultur-
Nyfredet Nyfredet

ejerlav matr. Fredet heraf §17- §18- klit og Omdrifts Træbe- Vej Have, Stiud- eng uden ager ager m.
Areal-typenr. nyfredet skov fortid strand

-areal vokset gårdlspl. læg gødskn. uden skovbyg
skovbygl I.

V.Svenstrup 38 1,35 0,88 0,81 0,49 0,45 0,08 0,01 0,32 0,45
1 (0,55)

by, Hjortdal 2 (0,80)

1 (4,83)
5a 11,73 2,70 7,96 0,10 5,37 6,26 0,06 0,04 14 0,07 0,13 2,02 2 (0,44)

Lien
6 (0,37)

Gde.,Lerup 10 (6,09)
13,08 3,58

14m
8,77 0,10 5,86 6,72 0,14 0,01 0,36 14 0,07 0,13 2,48

Stiudlæg
E

Fodsti, vej

brstatmngs eregnmg

Kultur- Tilplant- Reduceret Ingen
ejerlav matr.nr. Nyfredet eng Sti, vej ningsfor-

Grund- grund- grund· Erstat-
uden bud

takst takst takst ning
gødskn,

V.Svenstrup
38 0,88 0,45 0,45 0,43 1632

by, Hjortdal

Lien 5a 2,70 0,07 14 2,78 0,13 2,02 0,54 9953
Gde.,LeruD

Erstatning 733 o 6471 417 3965 o 11585

Et udokumenteret krav på 1 mil!. kr. for ejendomsforringelse kan ikke godkendes. Erstatning i alt, oprundet: 11 600 kr.

Lb nr 42' Martin Olesen Løkken Brøndsteds Alle 7 04 tv 1803 Frederiksberg C

heraf
§3-areal, Omdrifts- Træbe- Have, Nyfredet Nyfredet

ejerlav matr.nr. Fredet
nyfredet

§17- skov §18-fortid klit og areal vokset Vej
gårdspl. Stiudlæg ager u. agerm. Areal-type

strand byggelinier byggelinier

Lien
1 (13,56)

Gde.,Lerup
1a 33,32 15,20 14,54 14,60 13,95 17,88 0,24 0,49 0,76 660 3,00 7,21 2 (0,08)

10 (19,68)
Stiudlæg Fodsti, ny 660 m

e
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Erstatningsberegnin ~

Sti,
Tilplant-

Grund-
Reduceret Ingen

Erstat·ejerlav matr.nr. Nyfredet natur
ningsfor-

takst grund- grund- ningbud takst takst

Lien 1a 15,20 660 4,84 3,00 7,21 4,99 40717
Gde.,Lerup

Erstatning 9900 407179672 9615 11531 o

k L 4 BLb.nr. 43: Frede Jensen Lunde Mar 47 erUD9 60 rovst

heraf §3-areal, Areal-
ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og Stiudlæg

typestrand

Lien 1p 10,86 10,86 157 2Gde.,Lerup

Lerup
Præstegård, 1aq 2,77 2,77 2

Lerup

Sti udlæg Fodsti, vej
b

13,63
157 m

0,00 15713,63

Erstatnlngs eregnln ;I

ejerlav matr.nr. Nyfredet Nyt åløb, Vådere
Sti, vej Erstat-

natur natureng ning

Lien 1p 0,00 133 157 1596Gde.,Lerup

Lerup
Præstegård, 1aq 0,00 43 0,80 4516

Lerup

Erstatning 2112 4000 o 6112

Lb.nr. 44: Hardv Paahs Inv. APS CV2l. Likvidator Grethe Marie Paah Knudsaade 5 1 9000 Aalbora

heraf
§3-areal,

Sti ud- Areal-ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og læg typestrand

Lien
lv 0,39 0,39 28 2Gde.,Lerup

Stiudlæg Fodsti, vej 28 m

Erstatning i alt, oprundet:

Erstatning i alt, oprundet:

40800 kr.

6200 kr.
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E brstatmnas ereamng

ejerlaug matr.nr. Nyfredet Sti, vej Erstat-
ning

Lien 1v 0,00 28 O
Gde.,Lerup

Erstatning O O
Ingen erstatning

Lb 4 M d L d St d '15TII' 9460B.nr. 5: n ler arstran un aaste vel e ma rovs

heraf
§3-areal, Areal-ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og typestrand

Lien 2e 0,23 0,23 2Gde.,Lerup

Ingen erstatning

Lb.nr. 46: Torben Pedersen Holmemarksvei 11 Hus)v 5592 :Ibv

heraf §3-areal, Areal-
ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og typestrand

Lien 2q 0,20 0,20 2Gde.,Lerup

b E'b

Ingen erstatning

Lb 47 Er W' . h P d M I åd M k59460B.nr. In elnrelC e ersen øla~r s ar rovs

heraf
§3-areal, Areal-

ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet
klit og typestrand

Lien 2r 0,20 0,20 2Gde.,Lerup

Ingen erstatning

Lb.nr. 48: Jan Bøaild Pedersen Fosdalvei 49 Leruo 9460 rovst

§3-areal, Nyfredet Nyfredet

ejerlav matr.nr. Fredet heraf §17- §1S- klit og Omdrifts- Træbeo Vej Have, Stiudlæg
Agert. ager u. agerm. Areal-typenyfredet skov fortid areal vokset gårdspl. have bygge- bygge-strand linier linier

Lien 1ab 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 10Gde.,Lerup

B

e
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lb, del a 12,59 10,55 0,179,94 1,89 0,88 10,72 0,35 0,47 0,47 0,10 9,43
1 (0,40)

10 (12,19)

Stiudlæg

12,97
Fodsti,mark
Fodsti,natur

10,93
174m
154m

10,32 1,89 0,88 11,10 0,35 0,17 0,47 328 0,47 0,10 9,81

ErstatninasbereQntna
Tilplant- Grund- Reduceret Ingen Erstat-

ejerlav matr.nr. Nyfredet Sti, mark Sti, natur ningsfor- takst grund- grund- ning
bud takst takst

Lien lab 0,38 0,38 0,38 1359
Gde.,Lerup

lb, del af 10,55 174 154 7,55 0,10 9,43 1,02 38036

Erstatning 5220 2310 15846 320 15700 o 39395

Erstatning i alt, oprundet: 39400 kr.

Lb 4 K·· H I J A d . 55A d 9690 F . I.nr. 9: nstlan om ensen n ru vel n rUD "Iemts ev

heraf §17-
§3-areal,

Omdrifts- Træbe- Have,
Ager t. Kultureng

Læhegn Areal-
ejerlav matr.nr. Fredet

nyfredet skov
klit og areal vokset

Vej
gårdspl.

ugødet uden
ryddes type

strand eng gødskn.

Lien 5b 2,71 2,71 1,02 2Gde.,Lerup

5h 1,18 1,18 0,35 2
Lerup

Præstegård, lax 0,34 0,34 2
Lerup

lz 0,50 0,50 2

Lerup Klitter, 2b 16,81 0,05 16,35 0.34 0,08 9Lerup

3b 3,89 0.55 3,35 3,35 506 4
Nr.

Bratbjerg, 5e 59,76 0,28 3,05 47,45 8 1,37 9
Tranum

24t 19,53 17,18 1,28 0,15 0,93 9
104,72 0,28 8,37 84,33 9,50 1,59 0,93 3,35 1,37 506

ss



E brstatmngs ereg nmg

Ager t. Kultureng Vådere Læhegn Nyt Gødsk. Erstat-ejerlav matr.nr. Nyfredet ugødet uden
kultureng ryddes

åløb, arealt.
ningeng gødskn. natur 9

Lien Gde.,Lerup 5b 0,00 1,02 1,02 188 22628

5h 0,00 0,35 0,35 21 7232

Lerup Præstegård,
1ax 0,00 OLerup

1z 0,00 O

Lerup Klitter, Lerup 2b 0,00 16,35 16347

3b 0,00 3,35 506 159179

Nr. Bratbjerg, 5e 0,00 47,45 47455Tranum
24t 0,00 17,18 17177

Erstatning 133876 13676 13676 25303 2508 80979 270018

Erstatning i alt, oprundet:

Lb 50 G"U Sk 924 N"bdH VV'd k 5 F.nr. I e ovaaar enmnasen I erUD~ær arstruD O le
§3- Kultureng

ejerlav matr.nr. Fredet heraf areal, uden Areal-
nyfredet klit og

gødskn.
type

strand

Lerup Klitter, Lerup 1b 3,67 3,67 0,15 2

Ers a mnas ereamn:J
Kultur-

VAdere Vådere
ejerlav matr.nr. Nyfredet eng Nyt åløb, kultur- natur- Erstat-

uden natur ning
gødskn. eng eng

Lerup Klitter, 1b 0,00 0,15 468 0,15 2,32 20138Lerup

t t' b

Erstatning 1468 201385616 1468 11586

Erstatning i alt, oprundet:

270100 kr.

20200 kr.

e
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Lb.nr. 51: Niels Harbo Poulsen Mou Kær 389 rovst

heraf §3-areal, Areal-ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og typestrand

Lerup Klitter, le 7,02 7,02 2Lerup

rstatmngs erea nma

Nyt Vådere Erstat-ejerlav matr.nr. Nyfredet åløb, natureng ningnatur

Lerup Klitter, Lerup le 0,00 498 1,72 14588

E b

Erstatning 8612 145885976
Erstatning i alt, oprundet:

Lb nr 52' Jørn Christian Tilleareen Fosdalvei 41 LeruD 9460 Brovst

heraf §3-areal, Stiud-ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og læg Areal-type
strand

Lerup 1 (0,84)
Præstegård, lbm 1,45 1,45 61

LerUD 2 (0,61)

Stiudlæg Fodsti,vej 61m
Erstatningsberegning

ejerlav matr.nr. Nyfredet Sti, vej Erstat-
ning

Lerup
Præstegård, lbm 0,00 61 O

Lerup
Erstatning O O

Lb.nr. 53: Jacob D Funder Castenschiold Fosdalvei 29 LeruD 9460 Brovst

heraf §3-areal,
ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og Stiudlæg Areal-type

strand

Lerup 1 (1,10)Præstegård, lef 1,88 1,88 83
LeruD 2 (0,78)

14600 kr.

Ingen erstatning

57



Stiudlæg Fodsti, vej 83
. bErstatnmgs eregmn~

ejerlav matr.nr. Nyfredet Sti, vej Erstat-
ning

Lerup
Præstegård, 1cf 0,00 83 O

LeruD

Erstatning O O

" C h" Id F d I . 29 L 9460 BLb.nr. 54: Karme Lucie astensc 10 os ave eru rovst

heraf §3-areal,
ejerlav matr.nr. Fredet

nyfredet
klit og Stiudlæg Areal-type
strand

Lerup 1 (1,30)Præstegård, 1cg 1,93 1,93 81 2 (0,63)Lerup
Stiudlæg Fodsti, veJ 81 m
Erstatningsberegnmg

ejerlav matr.nr. Nyfredet Sti, vej Erstat-
ning

Lerup
Præstegård, 1cg 0,00 81 O

Lerup

Erstatning O O

Lb 5 K I E 'k M II F d I . 31 L 460 B.nr. 5: ar ri ø er os avel erUD 9 rovst

heraf §17- §3-areal, Omdrifts- Træbe- Sti ud- Ager til
Bevoksnejerlav matr.nr. Fredet nyfredet skov

klit og areal vokset
Vej

læg
ugødet

ryddes
Areal-type

strand eng

Lerup
Præstegård, 1a,del af 0,94 0,73 0,94 0,94 0,94 7

Lerup

1as 0,57 0,57 2

1aæ 2,48 0,36 1,72 0,37 0,04 159 0,37
1 (0,37)

1,72 2 (2,11)
1aø 2,39 0,02 2,24 0,16 160 0,16 1
1bb 0,44 0,00 0,44 2

6,82 319 0,520,73 3,60 2,65 0,52 0,04 2,650,96

Ingen erstatning

Ingen erstatning



.. Stiudlæg-E t t"
Fodsti, vej 319 m
brs a nmas ereamn~

Ager til
Bevoksn

Vådere Tilplant- Reduceret Ingen
Erstat-ejerlav matr.nr. Nyfredet ugødet ryddes Sti, vej kultur- nings- grund- grund- ningeng eng forbud takst takst

Lerup
Præstegård, la,del af 0,73 0,94 0,94 0,73 0,21 *) 78150

Lerup
las 0,00 O
1aæ 0,00 1,72 0,37 159 1,72 90175

1aø 0,00 0,16 160 1892

1bb 0,00 O

Erstatning 143740 171576282 o 1878 1160 o 170217

Efter oplysningerne om beplantningsplanerne tillægges yderligere for den del af matr.nr. 1 a,
der nyfredes, en erstatning på

Lb L dN" I 9460856 H B" L d M k49 L.nr. enmna Iraer un le sen un e ar erup rovst

§3-areal,
Kultur-

ejerlav matr.nr. Fredet
heraf

klit og eng Areal-
nyfredet

strand
uden type

gødskn.
Lerup

Præstegård, 1bu 2,01 2,01 1,06 2
Lerup

E t t" brs a mngs ereg nmg

Kultureng Vådere Erstat-ejerlav matr.nr. Nyfredet uden kultur- ning
gødskn. eng

Lerup Præstegård, 1bu 0,00 1,06 1,06 21162Lerup

Erstatning 10581 2116210581

*)Provst
Exner

Oprundet:

Erstatning i alt:

Erstatning i alt, oprundet:

170300 kr.

5000 kr.
175300 kr.

21 200 kr.
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Lb.nr. 57: Jøraen Henmna K Larsen e eveien ranum 6 rovst

heraf
§3-areal, Omdrifts- Træbe- Have, Bevoksn Læhegn

ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet
klit og areal vokset Vej gårdspl. ryddes ryddes Areal-type
strand

Lerup
Præstegård, lar 0,48 0,48 2

Lerup

lbg 0,55 0,55 2
lø 0,25 0,25 2

Nr.
Bratbjerg, 14a 14,49 12,26 2,11 0,12 9
Tranum

15a 9,41 5,30 3,77 0,34 3,77 4
16d 9,66 2,30 4,50 2,47 0,39 9
129a 3,24 2,84 0,40 488 4
130a 6,45 2,58 2,05 1,66 0,17 179 4 (1,96)

9 (4,49)

132b 11,32 10,97 0,35 0,35
4 (7,02)
5 (4,30)

133b 6,74 1,90 3,79 0,49 0,56 9
134b 3,26 2,82 0,39 0,04 102 4
135b 2,55 2,42 0,13 151 4

H d 24 T 94 O B

68,39 0,00 30,51 20,71 15,07 1,55 0,56 4,12 920

E t t' brs a mngs ereamn ~

ejerlav matr.nr. Nyfredet
Læhegn Bevoksn Gødsk. Erstat-
ryddes ryddes arealt. 9 ning

Lerup
Præstegård, 1ar 0,00 O

Lerup

lbg 0,00 O

lø 0,00 O

Nr. Bratbjerg, 14a 0,00 12,26 12256Tranum

15a 0,00 3,77 45272

16d 0,00 4,50 4498

129a 0,00 488 24400

e
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130a 0,00 179 2,05 10997

132b 0,00 0,35 4208

133b 0,00 1,90 1905

134b 0,00 102 5116

135b 0,00 151 7532

Erstatning 45997 49481 20707 116184

Erstatning i alt, oprundet: 116200 kr.

Lb.nr. 58: Peder Nøraaard Nielsen Kæraard nu eaar sve 2 946 rovst
Kultur- Nyfre- Nyfre-

matr. heraf §17- §18- §3-areal, Omdrifts Træbe- Have, Stiud- Ager til Agert. eng det det
ejerlav Fredet ny-

skov fortid klit og -areal vokset Vej gårdspl. læg natur have uden ager u. agerm. Areal-type
nr. fredet strand gødskn bygge- bygge-

linier linier

Lerup
Præstegård, 1ad 0,20 0,01 0,19 2

Lerup

1ae 0,20 0,01 0,19 2
1af 0,38 0,02 0,36 2
1ag 0,38 0,02 0,36 2
1ah 0,36 0,02 0,33 2
1ai 0,35 0,03 0,32 2
1ak 0,35 0,03 0,32 2
1al 0,33 0,03 0,30 2

1am 0,32 0,03 0,28 2
1an 0,32 0,08 0,24 2

1b 10,03 6,83 5,19 0,77 6,82 0,94 0,19 1,32 600 0,44 0,46 1,12 4,36
1 (1,26)

10 (8,77)

1bv 3,93 3,83 1,30 2,37 0,26 213
1 (1,32)

10 (2,61)
1cc 5,21 0,56 5,21 4,85 2

1 (8,33)

1f 32,31 21,39 25,13 0,43 10,18 20,87 0,96 0,29 0,01 763 1,41 20,87
2 (2,26)

10
(21,72)

10 14,77 14,77 14,77 2,16 2,40 12,15 0,15 0,07 296 2,60 12,15
6 (5,00)
10 (9,77)

1p 0,43 0,43 2

K d o d . 6 OB
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lq 0,42 0,42 0,40 2
lr 0,41 0,41 0,40 2
ls 0,39 0,39 0,39 2

lt 0,60 0,60 0,36
1 (0,01)
2 (0,59)

Stiudlæg
E

71,68
Fodsti, ny
b

42,99
1872 m

49,47 2,59 22,39 45,10 2,31 0,55 1,33 1872 3,04 0,46 7,81 1,12 37,38

rstatmngs eregnm g

Ager til Ager til Kultureng Dybdepløj- Vådere Tilplant- Grund· Reduceret Ingen
Erstat-ejerlav matr.nr. Nyfredet ugødet natur uden ning

Sti, mark
kultureng Sti, natur ningsfor- takst grund- grund-

ningeng gødskn. bud takst takst

Lerup
Præstegård, lad 0,00 0,19 0,19 9280

Lerup
1ae 0,00 0,19 0,19 9385

laf 0,00 0,36 0,36 18135

lag 0,00 0,36 0,36 17925

lah 0,00 0,33 0,33 16705

lai 0,00 0,32 0,32 16150

lak 0,00 0,32 0,32 15980

lal 0,00 0,30 0,30 15075

lam 0,00 0,28 0,28 14090

lan 0,00 0,24 0,24 11905

lb 6,83 0,44 600 5,01 1,12 3,90 1,82 63946

lbv 0,00 213 3195

lcc 0,00 4,85 48502

1f 21,39 1,41 3,85 343 420 20,87 20,87 0,52 113568

10 14,77 2,60 2,15 296 7,39 12,15 2,62 255325

lp 0,00 0,43 4326

lq 0,00 0,40 3980

lr 0,00 0,40 3958

ls 0,00 0,39 3908

1t 0,00 0,36 3585

Erstatning 115704 243040 82405 12000 19170 28926 18495 66537 3580 59066 O 648922

Oprundet:

Erstatning i alt:

649000 kr.
10000 kr.

659000 kr.
Der tillægges særlig ulempeerstatning for stiudlæg nær bygninger

6!'



Lb.nr. 59: Lerup Kirke, Ove Kildahl Hansen Stagstedv elling 9460 Brovst

ejerlav matr.nr. Fredet heraf §17- Omdrifts-
Vej

Træbe- Have, Ager til Læhegn Areal-
nyfredet skov areal vokset gårdspl. natur ryddes type

Lerup
Præstegård, lbr 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,02 10 7

Lerup
lbt 0,09 0,09 0,09 7
2 0,43 0,43 0,43 0,03 0,40 7

0,54 0,43 0,54 0,02 0,12 0,00 0,40 0,02 10

Der tillægges ikke Lerup Kirke erstatning. Ingen erstatning

Lb.nr. 60: Emil Grothe Christensen :Istruo He evet 12 ranum 946 rovst

heraf §17-
§3-areal, Omdrifts- Ager t. Areal-

ejerlav matr.nr. Fredet klit ognyfredet skov strand areal natur type

Ejstrup by, 15c 2,39 2,39 2,39 2,06 0,33 0,33 6Tranum

rstatmngs eregnmg

Ager til Reduceret Ingen Erstat-
ejerlaug matr.nr. Nyfredet

natur
grund- grund-

ning
takst takst

Ejstrup by, 15c 2,39 0,33 0,33 2,06 26822
Tranum

E' d T OB

E b

Erstatning 26296 526 O 26822

Erstatning i alt, oprundet: 26 900 kr.

Lb.nr. 61: Esther Marie Jensen Eistruovei 29 Tranum 946 rovst

heraf §17-
§3-areal,

Areal-
ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet skov

klit og type
strand

Ejstrup by, 16d,del 0,08 0,08 0,08 0,08 6Tranum af

Erstatmngsberegmn g
Ingen Erstat-ejerlav matr.nr. Nyfredet grund- ning
takst

Ejstrup by, 16d,del af 0,08 0,08 O
Tranum

OB

Erstatning O O

Ingen erstatning
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Lb.nr. 62: Uffe Gitz-Johansen Vestkvstve'en 34 Under Lien 9460 Brovst

heraf §17-
§3-areal,

Omdrifts- Træbe- Have, Ager til Læhegn Bevoksn Areal-
ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet skov klit og areal vokset Vej gårdspl. ugødet ryddes ryddes typestrand eng

Lerup
Præstegård, 1e 8,67 4,03 6,76 0,96 0,28 0,15 0,52 0,96 145 2

Lerup

19 2,43 2,43 1,46 0,96 0,96 1
11,10 8,22 0,960,15 0,52 0,96 1450,00 6,46 0,96 1,25

E t t' brs a mnas ereamn a
Ager til

Bevoksn Læhegn Erstat-
ejerlaug matr.nr. Nyfredet ugødet ryddes ryddes ning

eng

Lerup
Præstegård, 1e 0,00 0,96 145 45862

Lerup

19 0,00 0,96 11578

Erstatning 7270 5743938592 11578

Erstatning i alt, oprundet:

Lb c s U6.nr. 3: Anders hnstlan ørensen Vestkvstvelen 33 nder Lien 9460 Brovst

heraf
§3-areal, Omdrifts- Træbe- Have,

Ager til
Læhegn

ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og areal vokset Vej gårdspl. ugødet ryddes
Areal-type

strand eng

Lerup
Præstegård, 1bz 10,29 9,19 0,58 0,52 0,00 0,00 0,58 774 2

Lerup

1ch 0,14 0,14 0,00 9
Lerup Klitter, 2a 1,10 0,07 0,06 0,98 9Lerup

2c 2,83 0,21 2,05 0,57
3 (0,19)
9 (2,64)

14,37 2,64 1,15 0,580,00 9,61 0,00 0,98 774

57500 kr.

e
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Erstatningsberegnin ~
Ager til Læhegn Gødsk. Erstat-ejerlaug matr.nr. Nyfredet ugødet ryddes areatt.9 ningeng

Lerup
Præstegård, lbz 0,00 0,58 774 62052

Lerup

lch 0,00 O

Lerup Klitter, 2a 0,00 OLerup

2c 0,00 2,05 2053

Erstatning 6410423360 38692 2053

Erstatning i alt, oprundet:

Lb HI V"69210Alb søId S h'64 P H G.nr. er ova t c lønmna ustav oms el a ora

heraf §3-areal, Træbe- Have, Bevoksn
ejerlav matr.nr. Fredet

nyfredet klit og vokset gårdspl. ryddes Areal-type
strand

Lerup
Præstegård, lce 2,76 2,76 2

Lerup

ld 4,16 1,99 1,74 0,44 1,30
3 (3,09)
9 (1,07)

Lerup Klitter, 3aq 3,00 1,83 1,18 0,30
3 (1,83)

Lerup 9 (1,17)

3cc 0,01 0,01 9
9,93 0,00 2,91 0,446,57 1,60

E t t' brs a mngs eregnm g

ejerlav matr.nr. Nyfredet Bevoksn Erstat-
ryddes ning

Lerup
Præstegård, lce 0,00 O

Lerup

ld 0,00 1,30 15588

Lerup Klitter,
3aq 0,00 0,30 3578

Lerup

3cc 0,00 O

Erstatning 19166 19166

Erstatning i alt, oprundet:

64200 kr.

19200 kr.
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N Ulfb ø. 11 9220 A IbftJLb.nr. 65: Jens ordento eSDersen orave st a ora st

heraf
§3-areal, Areal-

ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og typestrand

Lerup
Præstegård, 1v 0,24 0,24 2

LerUD

Lb 66 Ed I K . S 'd B b I . 12 3050 H I b kh.nr. e rtstensen el ensc nur alVlonevel urne æ

heraf §17- §3-areal, Omdrifts- Træbe- Have,
ejerlav matr.nr. Fredet

nyfredet skov klit og areal vokset gårdspl. Areal-type
strand

Lerup
Præstegård, 1az 0,70 0,70 2

Lerup

1y 0,25 0,25 2
Ejstrup by, 1e 7,84 7,84 7,84

1 (7,79)
Tranum 9 (0,05)

Nr.
Bratbjerg, 24a 1,01 1,01 9
Tranum

24s 10,60 8,61 0,90 9,20 0,49 1 (0,88)
9 (9,72)

20,39 0,00 16,45 9,69 9,20 0,49 1,01

E t t' brs a mnas ereantn !:I

ejerlaug matr.nr. Nyfredet Gødsk. Erstat-
arealt. 9 ning

Lerup
Præstegård, 1az 0,00 O

Lerup

1y 0,00 O

Ejstrup by, 1e 0,00 OTranum

Nr.
Bratbjerg, 24a 0,00 O
Tranum

24s 0,00 9,20 9202

Erstatning 9202 9202

Erstatning i alt, oprundet:

Ingen erstatning

9300 kr.

e
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-----~~----
Lb.nr. 67: In ~eKirsten Andersen Bennike Le.Strandvei 22 9460 Brovst

e
heraf

§3-areal, Omdrifts- Træbe- Have, Læhegn Areal-
ejerlav matr.nr. Fredet klit og Vej

nyfredet strand areal vokset gårdspl. ryddes type

Lerup
Præstegård, 1u 0,35 0,35 2

Lerup

Lerup Klitter, 3i 7,39 0,59 6,30 0,50 9Lerup

3k 3,89 0,31 3,34 0,24 9
31 11,47 0,47 9,79 0,24 0,24 0,73 9
3n 4,73 3,50 1,23 2178 4

27,82 5,21 217819,43 2,21 0,24 0,730,00
E brstatnmgs eregnm g

ejerlav matr.nr. Nyfredet Læhegn Gødsk. Erstat-
ryddes arealt.9 ning

Lerup
Præstegård, 1u 0,00 O

Lerup

Lerup Klitter,
31 0,00 6,30 6297

Lerup

3k 0,00 3,34 3342

31 0,00 9,79 9789

3n 0,00 2178 108902

Erstatning 108902 19428 128330

Lb '1 ft B u.nr. 68: Jens Huao Thel to ennike Vestkvstve'en 55 nder Lien 9460 Brovst

§3-

ejerlav matr.nr. Fredet heraf §17- areal, Omdrifts- Træbe- Vej Have, Areal-typenyfredet skov klit og areal vokset gårdspl.
strand

Lerup
Præstegård, 1x 0,25 0,25 2

Lerup

Ejstrup by, 11 3,82 3,82 3,82 1 (3,74)
Tranum 9 (0,08)

Erstatning i alt, oprundet: 128400 kr.
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Nr. Bratbjerg,
13a 9,43 9,02 0,40 9Tranum

25b 11,19 0,28 7,56 0,93 0,07 2,63 9
25æ 3,35 3,35 3,30 0,05 9

28,04 0,00 7,45 4,07 19,89 0,07 2,631,38

Erstatningsberegning

ejerlaug matr.nr. Nyfredet
Gødsk. Erstat-
arealt.9 ning

Lerup
Præstegård, 1x 0,00 °LeruD

Ejstrup by, 1i 0,00 °Tranum

Nr.
Bratbjerg, 13a 0,00 9,02 9023
Tranum

25b 0,00 7,56 7564

25æ 0,00 3,30 3299

Erstatning 19886 19886

Lb.nr. 69: Jørn Finn Jensen Staastedve 6 Te iiin 9460 Brovst

heraf §3-areal, Areal-ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og typestrand

Lerup
Præstegård, 1aa 0,25 0,25 2

Lerup

. I . J . 2Lb.nr. 70: Nle S Erik ensen H"ortdalvel 8 Te iiin 9460 Brovst

heraf §3-areal,
Areal-ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og typestrand

Lerup
Præstegård, 1ac 0,50 0,50 2

Lerup

-

Erstatning i alt, oprundet: 19 900 kr.

Ingen erstatning

Ingen erstatning

e
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m20 ----~~---...--~~---- ---------~.. - ...
Lb.nr. 71: Lars Heslet Parkovsvei 20 2820 Ge

heraf §3-areal, Omdrifts- Træbe- Læhegn Agert. Areal-
ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og areal vokset ryddes natur typestrand

Lerup
Klitter, 3bq 18,47 10,95 6,34 1,17 783 6,34 3
Lerup

Erstatnlngsberegnm ::I

Ager til Læhegn Erstat-
ejerlaug matr.nr. Nyfredet ugødet ryddes ningeng

Lerup Klitter, 3bq 0,00 6,34 783 292826
Lerup

Erstatning 39126 292826253700

Lb 72 L'''' J t L '1 418 T I L d V . 25 2000 F d Ok b.nr. I I US esen eli . roe s- un s el re en s era

heraf
§3-areal,

Omdrifts- Træbe- Læhegn
Ager til

Areal-ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og areal vokset Vej
ryddes ugødet type

strand eng

Lerup
Klitter, 3bi 0,60 0,23 0,33 0,04 9
Lerup

3bk 0,58 0,28 0,26 0,04 9
3br 6,94 6,08 0,86 595 3
3e 3,98 3,98 3,98 4

12,11 0,00 6,59 3,98 1,45 0,08 595 3,98

E t brs atnmgs eregnmg
Ager til Læhegn Erstat-ejerlav matr.nr. Nyfredet ugødet

ryddes ningeng
Lerup Klitter, Lerup 3bi 0,00 O

3bk 0,00 O

3br 0,00 595 29742

3e 0,00 3,98 159292

Erstatning 159292 29742 189034

Erstatning i alt, oprundet:

Erstatning i alt, oprundet:

292900 kr.

189100 kr.
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K v . 44 S II d 2840 H ItV IdLb.nr. 73: Aaae Rørbæk ona a emars el ø erø o e

heraf §3-areal, Træbe- Areal-ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og vokset typestrand
Lerup Klitter, 3bæ 0,54 0,45 0,09 3Lerup

Erhvervet pr. 23.06.2006

Lb 74 J T I ffJ r v I V 10 02 tv 2000 F d 'k b.nr. øroen ørs e UIUS a entmers re en s era

heraf §3-areal, Areal-ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og typestrand

Lerup Klitter, 3cb 0,55 0,55 3Lerup

Lb 75 K d El A d . 73 H Ik 9240 N'bH Ik.nr. nu mer n ersen a ærvel a ær le

heraf §3-areal, Træbe- Areal-ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og vokset typestrand

Lerup Klitter, 3bz 0,54 0,45 0,08 3Lerup

Lb SkO I kL'd76 K k . 844632 S'.nr. aren (le saaer I emar ve slævers ov

heraf §3-areal, Træbe- Areal-ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og vokset typestrand

Lerup Klitter, 3by 0,54 0,45 0,09 3Lerup

Lb 7 A d . 6 V I d 9240 N'bB H.nr. 7: n ers aastruD avnevel aste le

heraf §3-areal, Træbe- Areal-ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og vokset Vej typestrand

Lerup Klitter, 3bx 0,45 0,14 0,23 0,09 3Lerup

• - - ---~- -~--_._-----......~- --- - •

Ingen erstatning

Ingen erstatning

Ingen erstatning

Ingen erstatning

Ingen erstatning•70
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Lb.nr. 78: Inl rid Bønløkke Boelsaård Vester 77 9460 Brovst

heraf §3-areal, Træbe- Areal-ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og vokset Vej
typestrand

Lerup Klitter, 3bø 0.52 0,41 0,07 0,04 3Lerup

b "k b V d BL .nr. 79: Kai En Dal ro esteraa e 51 9460 rovst

heraf §3-areal, Træbe- Areal-ejerlav matr.nr. Fredet
nyfredet

klit og
vokset Vej

typestrand

Lerup Klitter, 3ca 0,47 0,33 0,09 0,05 3Lerup

Lb B80 B tk t 12 9460 B.nr. rovs ommune oraervæn Je rovs

heraf §3-areal, Areal-ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og
typestrand

Lerup Klitter,
3ax 1,10 1,10 9Lerup

NB. Fælleslod for Ib.nre .. 1-35-40-42-46-58-60-67-69-89-108

Lb 8 M" h I H h L d M L 60B.nr. 1: IC ae eat un e ark 45 erUD94 rovst

ejerlav matr.nr. Fredet heraf Omdrifts- Areal-
nyfredet areal type

Lerup Klitter, 3h 5,77 5,77 9Lerup
Erhvervet pr. 20.04.2005

E brstatmngs eregmn;l

ejerlav matr.nr. Nyfredet Gødsk. Erstat-
arealt. 9 ning

Lerup Klitter, 3h 0,00 5,77 5770Lerup

Erstatning 5770 5770

... ~

Ingen erstatning

Ingen erstatning

Ingen erstatning til kommunen.

Erstatning i alt, oprundet: 5800 kr.
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Gd FLb.nr. 82: Bodil Elisabeth Ørnebiera Farum iV( evel 3 3520 arum

heraf
§3-areal, Træbe- Areal-

ejerlav matr.nr. Fredet
nytredet

klit og
vokset

Vej typestrand

Lerup Klitter,
3be 0,53 0,41 0,13 0,00 9Lerup

3bf 0,53 0,41 0,12 0,00 9
3bo 0,77 0,52 0,22 0,02 9

1,84 1,34 0,020,470,00

b k d 34 AllLb.nr. 83: Rosa Rmal æ Ma sen Ruavænaet 38 50 erød

heraf
§3-areal,

Træbe- Areal-ejerlav matr.nr. Fredet
nytredet

klit og
vokset

Vej typestrand

Lerup Klitter,
3bn 0,60 0,32 0,22 0,06 9Lerup

Lb.nr. 84 Sanne Tan ] Ørnebiera Hovedaaden 17 8220 Brabrand
§3-areal,

klit og
strand

Vej
Areal-
type

heraf
nytredet

Træbe-
voksetejerlav matr.nr. Fredet

Lerup Klitter,
Lerup 90,193bm 0,61 0,36 0,06

ø B' • d 23 hLb.nr. 85: Mlkke Tan;J rneb erg laaar splads 1 .t 2200 København N

heraf §3-areal, Træbe- Areal-ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og vokset Vej typestrand

Lerup Klitter, 3bl 0,61 0,35 0,19 0,07 9Lerup

• •. • • o'Nm -- .

Ingen erstatning

Ingen erstatning

Ingen erstatning

Ingen erstatning

e
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4g--.....~. CU •
Lb.nr. 86: Lars Heselt Parkovsvei 20 2820 Ge

heraf §3-areal, Træbe- Areal-
ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og vokset type

strand

Lerup Klitter, 3bd 0,53 0,37 0,16 9Lerup

3g 0,53 0,38 0,15 9
1,07 0,00 0,76 0,31

Lb S' 143460 S' k d8 G d Ch I M ftM.nr. 7: er a ar otte arie ilønto osevanaen Ir erø

heraf §3-areal, Træbe- Areal-
ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og vokset typestrand

Lerup Klitter, 3bg 0,53 0,42 0,12 9Lerup

E' 4 Eb I ftA GLb.nr. 88: Knud nk Raahauae 'aertoften 5 ravlev 8 00 eta

heraf §3-areal, Træbe- Areal-
ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet

klit og
vokset type

strand
Lerup Klitter, 3bh 0,54 0,39 0,14 9Lerup

Lb 89 E' 'I K o d M kh' . 1 9550 M .s.nr. 1:11 astrUD ommeraar en un ørver ana< er

heraf
§3-areal,

Omdrifts- Have, Ager til Kultureng Areal-ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og areal Vej
gårdspl. ugødet uden typestrand eng gødskn.

Lerup
Klitter, 3az 5,08 5,08 4
Lerup

3d 4,76 4,63 0,13 9
3e 2,80 2,05 0.75 9
3f 3,99 3,99 9

Nr.
Bratbjerg, 3f 2,52 2,52 4
Tranum

6b 8,62 5,87 2,75 2,75 2,14 4
131c 6,24 6,24 5,53 4
131d 6,55 6,55 6,55 4

40,56 26,26 0,1313,42 0,75 2,75 14,22

- ~- --.............-----.-

Ingen erstatning

Ingen erstatning

Ingen erstatning
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E brstatmngs eregmn Q

Ager til Kultureng Gødsk. Erstat-
ejerlav matr.nr. Nyfredet ugødet uden arealt.9 njng

eng gødskn.

Lerup Klitter,
3az 0,00 O

Lerup

3d 0,00 4,63 4633

3e 0,00 2,05 2053

3f 0,00 3,99 3987

Nr. Bratbjerg,
3f 0,00 O

Tranum

6b 0,00 2,75 2,14 131392

131c 0,00 5,53 55300

131d 0,00 6,55 65521

Erstatning 109992 142221 10673 262886

Lb 90 Ulf B hK' 459260 G'.nr. roe vIste n IstruD

heraf §3-areal, Træbe- Areal-ejerlav matr.nr. Fredet
nyfredet

klit og vokset type
strand

Lerup Klitter, 3bp 1,28 1,08 0,21 4Lerup

L GI b'256 OGI9 dT h kb.nr. 1: Erik Nørre un ornøe ens øioar en 6 2 ams era

heraf §3-areal, Træbe- Læhegn Areal-ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og vokset ryddes typestrand

Lerup Klitter,
3bs 0,55 0,43 0,13 262 4Lerup

E t t' brs a mnas ereanm~

ejerlav matr.nr. Nyfredet Læhegn Erstat-
ryddes njng

Lerup Klitter, 3bs 0,00 262 13104Lerup

Erstatning 13104 13104

• •--- '_....-...iIooo.. __ ------- ~......._......_-----""'---
•

Erstatning i alt, oprundet: 262 900 kr.

Erstatning i alt, oprundet:

Ingen erstatning

13200 kr.
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Lb 92 B' M II N Sk d89460'.nr. ntta ø er r ovsaaar rovst

heraf §3-areal, Træbe- Læhegn Areal-ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og vokset ryddes typestrand
Lerup Klitter, 3bt 0,50 0,39 0,11 143 4Lerup
rsta mngs eregnln g

ejerlav matr.nr. Nyfredet Læhegn Erstat-
ryddes ning

Lerup Klitter, 3bt 0,00 143 7136Lerup

E t b

Erstatning 7136 7136
Erstatning i alt, oprundet: 7200 kr.

Lb.nr. 93: Chnstian Laurbera Pe ersen iaers ev Alle 64 04 t 2500 Valbv

heraf §3-areal, Træbe- Læhegn Areal-ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og vokset ryddes typestrand
Lerup Klitter, 3bu 0,52 0,39 0,13 189 4Lerup

rsta mngs eregmn g

ejerlav matr.nr. Nyfredet Læhegn Erstat-
ryddes nina

Lerup Klitter, 3bu 0,00 189 9456Lerup

d v h

E t b

Erstatning 9456 9456
Erstatning i alt, oprundet: 9500 kr .

Lb 94 H J S h d N dÅlb . 2 1 Ål o d k9 F.nr. ans ørn c rø er øraaar oravel 6 eaar smar 690 -Ierritslev

heraf §3-areal, Træbe- Læhegn Areal-ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og vokset ryddes typestrand
Lerup Klitter, 3bv 0,44 0,33 0,11 239 4Lerup

Erstatmngs eregmn g

ejerlav matr.nr. heraf Læhegn Erstat-
nyfredet ryddes ning

Lerup Klitter, 3bv 0,00 239 11962LeruD

b

Erstatning 11962 11962

Erstatning i alt, oprundet: 12000 kr.
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Lb.nr. 95: Brovst kommune Boraervæn let 13 6 rovst

ejerlav matr.nr. Fredet
heraf

Vej Areal-type
nyfredet

3 (0,56)
Lerup Klitter,

4 I 2,72 2,72
4 (0,81)

Lerup 5 (0,34)
9 (1,01)

94 OB

Privat fællesvej, Lerup Strandvej
Der tillægges ikke kommunen erstatning

Lb.nr. 96: John Kristian Thomsen Vestkvstveien 44 Under Lien 9460 Brovst

heraf §17- §3-areal, Omdrifts- Træbe- Have,ejerlav matr.nr. Fredet klit og Vej Areal-typenyfredet skov strand areal vokset gårdspl.

Ejstrup by,
2h 2,07 2,07 1,89 0,11 0,07

1 (1,94)
Tranum 9 (0,13)

Nr. 1 (0,24)
Bratbjerg, 5a 14,22 6,44 1,40 10,13 0,42 0,10 2,16 2 (1,23)
Tranum 9 (12,75)

16,29 0,00 8,51 3,29 10,23 0,42 0,10 2,23

E t t· brs a mngs eregnm g

ejerlav matr.nr. Nyfredet
Gødsk. Erstat-
arealt. 9 ning

Ejstrup by,
2h 0,00 0,11 109Tranum

Nr. Bratbjerg,
5a 0,00 10,13 10125Tranum

Erstatning 10234 10234

Erstatning i alt, oprundet: 10 300 kr.

Lb.nr. 97: Karl Emil Jakobsen Ferskenvej 60 9000 Aalborg Erstatning er frafaldet
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Lb.nr. 98: Ruth Elinor Abildaaard Vestkvstve' Under Lien 9460 Brovst

heraf §17- §3-areal, Omdrifts- Træbe- Have, Agert. Areal-
ejerlav matr.nr. Fredet

nyfredet skov
klit og

areal vokset gårdspl. have type
strand

Eistrup by, 2n 1,70 1,70 1Tranum
Nr. Bratbjerg, 5e 2,83 2,78 0,03 1,13 0,05 1,62 0,54 9Tranum

4,52 0,00 2,78 1,72 1,13 0,05 1,62 0,54

E brstatnmas ereamn a

ejerlav matr.nr. Nyfredet Gødsk. Erstat-
arealt. 9 ning

Ejstrup by, 2n 0,00 °Tranum

Nr. Bratbjerg, 5e 0,00 1,13 1127
ranum

Erstatning 1127 1127

Lb 9 B k B t 12 9460 B.nr.9 : rovst ommune oraervæn le rovst

heraf §17- §3-areal, Træbe-
ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet skov klit og vokset Vej Areal-type

strand
Lerup 3 (1,57)

Præstegård, lIall 2,11 2,11
Lerup 9 (0,54)

"e",del
1 (1,05)

af
2,18 0,35 0,93 0,11 2,06 2 (0,73)

7 (0,40)
Lerup Klitter,

lIa" 1,20 1,20 3Lerup

Nr.
1 (0,99)

Bratbjerg, 149 2,14 2,14 2,14 2,14 6 (0,96)
Tranum 9 (0,19)

lIell 1,54 1,54 0,08 0,74 0,80
5 (1,20)
8 (0,34)

"f",del af 2,56 2,56 2,56 5
"h",del 2,47 2,47 0,94 0,09 2,38

5 (2,07)
af 8 (0,40)

IImll 3,13 3,13 9
17,33 9,06 4,09 2,97 0,11 14,25

Erstatning i alt, oprundet: 2000 kr.
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L 10 A b" O' p St d 57T 94608 tb.nr. O: s tiørn Ion ousen ran velen ranum rovs

heraf §17- §3-areal, Omdrifts- Træbe- Have, Areal-ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet skov klit og areal vokset Vej gårdspl. typestrand
Nr.

Bratbjerg, 26ak 5,87 0,27 1,10 4,67 0,11 9
Tranum

26b 6,32 5,35 2,26 3,13 0,36 0,08 0,49 9
12,20 0,00 7,805,61 3,36 0,47 0,08 0,49

Erstatmngsberegnmg

ejerlav matr.nr. Nyfredet Gødsk. Erstat-
arealt. 9 ning

Nr. Bratbjerg, 26ak 0,00 4,67 4667Tranum

26b 0,00 3,13 3133

Erstatning 7800 7800

L 10 H dG' K b Ch" V k 71 U d L' 9460 8 tb.nr. 1: owar ørUD ron ora nstensen est vstveren n er len rovs

heraf §17- §3-areal, Omdrifts- Træbe- Have,ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet skov klit og areal vokset gårdspl. Areal-type
strand

Nr. Bratbjerg, 26al 4,65 4,19 4,65 1 (0,05)
Tranum 9 (4,60)

26c 4,94 4,38 0,21 0,35 9
9,59 0,00 4,19 4,65 4,38 0,21 0,35

Erstatninasbereanina

ejerlav matr.nr. Nyfredet Gødsk. Erstat-
arealt. 9 ning

Nr. Bratbjerg, 26al 0,00 OTranum

26c 0,00 4,38 4381

Erstatning 4381 4381

Nævnet finder ikke grundlag for erstatning for ejendomsforringelse som krævet vedrørende boligdelen.

Der tillægges ikke kommunen erstatning.

Erstatning i alt, oprundet: 7800 kr.

Erstatning i alt, oprundet: 4400 kr.
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e Lb 02 I r H s d 9460 B.nr. 1 naelse aoemann tran velen anum rovst

heraf §3-areal, Træbe- Have,ejerlav matr.nr. Fredet nytredet klit og vokset Vej gårdspl. Areal-type
strand

Nr. Bratbjerg, 21a 13,28 8,90 3,19 0,62 0,58 9Tranum

Der er ikke krav om fjernelse af beplantning. Ingen erstatning

Lb.nr. 103: eter lIørnskov e ersen "e erUDsvel 22 ilØ 4 aWI ro

heraf §3-areal, Omdrifts- Træbe- Have, Areal-ejerlav matr.nr. Fredet nytredet klit og areal vokset Vej gårdspl. typestrand

Nr.
Bratbjerg, 19a 14,58 1,96 9,02 2,62 0,40 0,59 9
Tranum

ErstatnlngS eregnln g

ejerlav matr.nr. Nytredet Gødsk. Erstat-
arealt.9 ning

Nr.
Bratbjerg, 19a 0,00 9,02 9017
Tranum

p B' P d K II OG' 19 40 A b b

b

Erstatning 9017 9017

Erstatning i alt, oprundet: 9 100 kr.

Lb.nr. 104: Himmerlandsfonden Hedevejen 4 9460 Brovst Erstatning er frafaldet

Lb o P b B k M h" s Sk I . 29230 S t J.nr.1 5: re en us - att lasen venstruD oevel vens rUD

ejerlav matr.nr. Fredet heraf Træbe- Vej Have, Areal-
nytredet vokset gårdspl. type

Nr.
Bratbjerg, 12a 1,73 0,90 0,05 0,78 9
Tranum

Ingen erstatning
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Lb J Ch·· H d 8T 9460 B.nr. 06: an nstlansen e evelen ranum rovst

ejerlav matr.nr. Fredet heraf Træbe- Vej Have, Areal-
nyfredet vokset gårdspl. type

Nr.
Bratbjerg, 12a 1,73 0,90 0,05 0,78 9
Tranum

Ingen erstatning

Lb 107 Ol B kh Id A d H d 12T 9460 B.nr. av u o t n ersen e evelen ranum rovs

heraf
§3-areal,

Omdrifts- Træbe- Have, Areal-ejerlaug matr.nr. Fredet nyfredet klit og areal vokset
Vej

gårdspl. type
strand

Nr.
Bratbjerg, 16a 2,02 0,24 1,08 0,06 0,64 9
Tranum

16c 1,14 0,68 0,12 0,34 9
3,16 0,00 0,68 0,36 1,42 0,06 0,64

Erstatninasberegnm!l

ejerlav matr.nr. Nyfredet Gødsk. Erstat-
arealt.9 ning

Nr.
Bratbjerg, 16a 0,24 240
Tranum

16c 0,12 120

Erstatning 360 360

Erstatning i alt, oprundet: 2000 kr.

Lb nr 108' Anette Møller Jensen Klareboderne 16 01 1115 København K

ejerlav matr.nr. Fredet heraf Omdrifts- Træbe- Vej Have, Areal-
nyfredet areal vokset gårdspl. type

Nr.
Bratbjerg, 54a 10,00 7,96 1,53 0,32 0,20 9
Tranum

E t t· brs a mngs eregmn~

ejerlav matr.nr. Nyfredet Gødsk. Erstat-
arealt. 9 ning

Nr. Bratbjerg, 54a 0,00 7,96 7959Tranum

Erstatning 7959 7959

e
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e Det bemærkes, at beplantningsrestriktionerne _ findes mere byrdefulde end iden tidligere frednie
Erstatning i alt, oprundet:

Lb 10 E N" I K . 122730 H I.nr. 9: aon le sen raaenæsvel erev

heraf §3-areal, Areal-
ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og typestrand

Nr.
Bratbjerg, 2m 0,32 0,32 8
Tranum

Ejendommen er ikke klitfredet
Ingen erstatning

Lb 1 Ib 11.nr. 10 o .nr. 2:

heraf
§3-areal,

ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og Areal-type
strand

Nr. Bratbjerg, 20 0,10 0,10 0,10 8Tranum

heraf §3-areal,
ejerlav matr.nr. Fredet

nyfredet
klit og Areal-type
strand

Nr. Bratbjerg, 2n 0,14 0,14 0,14 8Tranum

Ad opr. Ib. nr. 110, matr.nr. 2n og 20 Nr. Bratbjerg, nu lb. nr. 110, matr.nr. 20 og lb. nr. 112, matr.nr. 2n.

Det bemærkes, at der er sket matrikulære forandringer men at nævnet ved den hidtidige sagsbehandling er gået ud fra, at matr.nr. 20 er bebygget med
et ældre sommerhus medens matr.nr. 2n er ubebygget.

Ejendommene har ikke været omfattede af tidligere fredninger men er omfattet af naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 8 og ligger indenfor habitatområde
219.

Ejendommene lå på tidspunktet for bekendtgørelse af fredningsforslaget indenfor Brovst Kommunes lokalplan 03 - Tranum Strand, hvis område
kommunen har tilkendegivet, i forbindelse med fredningen, at ville indskrænke til fredningsforslagets grænse. Arealerne indenfor lokalplanen er
sommerhusområde. Ejendommene er beliggende indenfor planens område II, hvor der på hver parcel må opføres eet hus indenfor en bebyggelsesgrad
på 10 % og med nærmere bestemmelser om udformning.

Fredningsnævnet har den 26. januar 2005 meddelt dispensation fra fredningsforslaget til opførelse af et sommerhus på matr.nr. 2n.
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Den 2. marts 2006 har Naturklagenævnet stadfæstet fredningsnævnets afslag af 12. august 2005 på dispensation fra fredningsforslaget til nedrivning af
et ældre sommerhus og opførelse af et nyt - indenfor lokalplanens vilkår - samt en nycarport.

Det fremsatte erstatningskrav er beregnet på grundlag af den skønnede m2-pris for det eksisterende hus, sammenholdt med udvidelsesmulighederne
ifølge lokalplanen, der er afskåret ved fredningssagens rejsning.

Fredningsnævnet finder, at lodsejere n har haft en berettiget forventning om at kunne udvide sommerhuset indenfor lokalplanens rammer, men at disse
muligheder er afskåret eller væsentligt begrænsede efter fredningssagens rejsning og Naturklagenævnets afvisning af dispensation.

Der tillægges en skønsmæssigt fastsat erstatning på 100 000 kr.

Der tillægges

lb.nr. 112: Søren Nielsen Skræddergyden 9 9000 Aalborg
Ingen erstatning.

lb.nr. 110: Pernille Christina Diederichsen Buggesgårdvej 9 Kolt 8361 Hesselager
Erstatning for forringede byggemuligheder: 100000 kr.

Ib 111 E K" t K" t K d . 50 2830 V'.nr. va Irs en ns ensen væ evel Irum

heraf §3-areal, Areal-ejerlav matr.nr. Fredet nyfredet klit og typestrand

Nr.
Bratbjerg, 11c 3,50 3,50 3,50 8
Tranum

Ingen erstatning

Samlet fredningserstatning: 3982300 kr.

e
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Der tillægges lb. nr. 9 for advokatbistand herunder i forbindelse med forhandlingsmøde 7 500 kr. + moms.

Der tillægges Nordjysk Udvalg for Landboret for bistand til en række lodsejere en samlet godtgørelse på 85 000 kr. + moms.

Erstatningsbeløbene - men ikke godtgørelsen for sagkyndig bistand - forrentes, jfr. naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 4, fra afgøreisens dato med en
rente svarende til Nationalbankens diskonto.

Erstatnings- og godtgørelsesbeløbene udredes af statskassen med tre fjerdedele og af Nordjyllands Amtskommune med en fjerdedel, jfr.
naturbeskyttelseslovens § 49, stk. 3. '

Sagen forelægges Naturklagenævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 42 som følge af erstatningsbeløbenes størrelse.

Erstatningsafgørelsen kan skriftligt påklages til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K af den, der anser sig berettiget til en større
erstatning eller af den myndighed, der skal udrede erstatning. Klagefristen er 4 uger fra det tidspunkt meddelelse om afgørelse er modtaget.

Sortsøe Jensen Knud Erik Jeppesen

Mogens Richter Johan Svaneborg
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Areal og Lodsejerliste
Pr. 30-10-2006

Bilag til Fredningsnævnets afgørelse af 5. december 2006
I sag FS 50/2004



~

Fredet i Heraf Skovbygge Fortids-
§ 3-areal,

Om drifts- Træbe- Have-gårdsHovedejer Ejerlav Matr.nr.
alt nyfredet Iinie§ 17 minder§ 1E

klit og
areal vokset

Vej
plads

Arealtype
strand

ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. (ha)
Miljøministeriet, Skov- og Slettegård,

11 20,26 18,36 0,15 1,51 0,24 3Naturstyrelsen Hjortdal

1æb 18,70 18,50 0,21
3 (5,17)

4 (13,53)
1 æc 0,24 0,24 3

3 (84,64)
V.Svenstrup

16q 225,00 222,38 0,04 1,58 1,00
4 (62,25)

by, Hjortdal 5 (41,89)
8 (36,22)

16t 22,57 21,87 0,70 3
29f,del af 4,17 4,17 4,17 2,70 4,12 0,05 6

Lien
2a, del af 8,65 8,65 8,65 3,90 8,38 0,27 6Gde.,Lerup

2u 7,62 0,03 0,88 7,58 0,04 1 (5,61)
2 (2,01)

2v 0,95 0,07 0,95 1

1 (19,79)
Lerup 2 (1,25)
Præstegård, 1at,del af 51,77 12,81 32,43 1,63 18,73 4,19 27,97 0,88 6 (9,06)
Lerup 7 (8,47)

11 (13,20)
1c 13,16 0,00 12,07 1,10 2

1ca 1,76 1,37 0,71 1,02 0,03 1
1cb 0,08 0,08 0,03 0,05 1
1cd 7,84 7,84 2

3 (41,49)
Lerup Klitter,

1a 105,16 103,94 0,60 0,23 0,39 4 (44,95)
Lerup 5 (11,23)

8 (7,49)
1e 0,12 0,11 0,01 3
3u 7,06 6,85 0,20 0,00 4

Ejstrup by, 1 (20,39)
1k,del af 68,07 39,95 15,91 13,44 15,94 50,73 1,40 6 (10,20)Tranum

11 (37,48)

Nr. Bratbjerg, 4 (7,97)
forsættes

Tranum
1a,del af 124,53 1,49 90,31 29,83 2,36 1,34 0,69 5 (108,59)

8 (7,97)

Side 1



Fredet i Heraf Skovbygge Fortids-
§ 3-areal,

Omdrifts- Træbe- Have-gårds
Hovedejer Ejerlav Matr.nr.

alt nyfredet linie § 17 minder§ U
klit og

areal vokset
Vej

plads
Arealtype

strand

ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. (ha)

Miljøministeriet, Skov- og 42a,del af 5,09 5,09 0,01 5,09
1 (0,16)

Naturstyrelsen 6 (4,93)

forsat 7a,del af 299,58 299,58 377,02 244,53 47,72 5,84 1,48
5 (267,05)
8(32,53)

8a 25,13 25,13 0,00 25,05 0,09
5 (14,12)
8 (11,01)

lla,del af 1003,08 1003,08 377,02 921,22 40,31 25,04 15,48 1,03
5(841,18)
8 (161,90)

I alt: 2020,61 1399,95 816,69 22,62 1742,81 129,78 121,84 23,35 2,83

Carl Poulsen
Slettegård, 1zx 0,59 0,00 0,12 0,47 3
Hjortdal

Per Andersen
Slettegård,

1zy 0,68 0,15 0,54 3
Hjortdal

Erna Marie Lyngholm Andersen
Slettegård, 1ym 0,73 0,70 0,03 3
Hjortdal

V.Svenstrup
16a,del af 0,11 0,11 0,11 10

by, Hjortdal

I alt: 0,84 0,11 0,70 0,14

Udgår af fredning,
areal regulering med staten

Adi Kirketerp
Slettegård,

1 ch,del a 0,17 0,17 0,13 0,04 2
Hjortdal

Sissel Vinther-Nielsen
Slettegård,

1nr,del af 0,45 0,15 0,41 0,04 2
Hjortdal

Arendse Benedicte Dahlstrøm
Slettegård,

lm,del af 0,34 0,06 0,32 0,02 2
Hjortdal

V.Svenstrup
2b 1,55 1,55 2

by, Hjortdal

I alt: 1,88 0,06 1,86 0,02

Sanden Bjerggaard Hotel og Slettegård,
19 6,13 2,83 5,84 5,39 0,04 0,03 0,67

1 (5,46)
Kursuscenter Hjortdal 10 (0,67)

V.Svenstrup
16r 0,71 0,19 0,06 0,45 0,06 0,20

1 (0,46)
by, Hjortdal 10 (0,25)

I alt: 6,84 3,02 5,90 5,85 0,04 0,09 0,87

Jan Middelboe
V.Svenstrup

16i 0,90 0,13 0,08 0,53 0,16
1 (0,13)

by, Hjortdal 10 (0,77)

181 0,60 0,59 0,60 10

I alt: 1,49 0,59 0,13 0,08 0,53 0,75

Side 2



Fredet i Heraf Skovbygge Fortids-
§3-areal,

Omdrifts- Træbe- Have-gårds
Hovedejer Ejerlav Matr.nr.

alt nyfredet linie § 17 minder § 1E
klit og

areal vokset
Vej

plads
Arealtype

strand

ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. (ha)

Anemarie Braad
V.Svenstrup

18k 4,06 2,76 0,32 0,61 0,04 0,34
1 (3,00)

by, Hjortdal 10 (1,06)

Jørgen Esmann
V.Svenstrup

3e 4,02 4,02 0,83 2,48 0,03 0,68
1 (0,83)

by, Hjortdal 10 (3,19)

18b 5,40 5,29 0,59 4,66 0,05 0,11
1 (0,61)

10 (4,79)

Lien
1k 0,40 0,40 2

Gde.,Lerup
11 0,40 0,40 2

1m 0,40 0,40 2

I alt: 10,61 9,30 2,61 7,14 0,05 0,13 0,68

Fjerritslev Kommune
Slettegård,

"d",del af 1,27 0,00 1,27 3
Hjortdal

IIg" 0,15 0,04 0,15
2 (0,05)
3 (1,00)

V.Svenstrup
40a,del af 0,42 0,42 0,42 10

by, Hjortdal

40e 0,98 0,98 0,42 0,57 10

41 0,70 0,14 0,70 1

42 0,53 0,11 0,53 1

43 0,88 0,40 0,64 0,03 0,21
1 (0,84)
10 (0,04)

"ell 2,15 0,00 0,00 2,15 3

I alt: 7,09 2,09 1,87 0,45 4,77

Anna Lisbeth Antonsen
V.Svenstrup

18m 0,12 0,12 0,12 10
by, Hjortdal

Benny Andersen
V.Svenstrup

3e 3,27 3,27 1,70 0,57 0,05 0,94 10
by, Hjortdal

49 0,79 0,79 0,69 0,09 0,01 10

4m 0,08 0,08 0,07 0,Q1 0,01 10

5f 0,91 0,91 0,54 0,37 0,00 10

18i 0,17 0,17 0,02 0,13 0,03 10

I alt: 5,22 5,22 3,01 1,16 0,10 0,94

Kim Bjerregaard
V.Svenstrup

3f 0,52 0,52 0,35 0,02 0,15 10
by, Hjortdal

Side 3



Fredet i Heraf Skovbygge Fortids-
§ 3-areal,

Omdrifts- Træbe- Have-gårds
Hovedejer Ejerlav Matr.nr.

alt nytredet linie § 17 minder § 18
klit og

areal vokset
Vej

plads
Arealtype

strand
ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. (ha)

Niels Moustsen Olesen
V.Svenstrup

2a 2,01 2,01
2 (0,70)

by, Hjortdal 3 (1,31)

5a, del af 1,71 1,71 1,52 0,20 10

5h 7,69 4,55 3,12 0,02
2 (7,37)
3 (0,32)

V.Svenstrup 9f 1,33 1,33
2 (0,42)

by, Hjortdal 3 (0,91)

Lien
1u 0,39 0,39 2

Gde.,Lerup

I alt: 13,14 1,71 8,28 4,63 0,22

Vinni Aaen
V.Svenstrup

3a 13,00 8,67 4,67 7,44 0,07 0,30 0,53
1 (4,42)

by, Hjortdal 10 (8,58)

1 (0,13)
3p 2,95 0,73 2,19 0,03 2 (2,43)

3 (0,39)

6f 1,13 0,24 0,86 0,03
1 (0,09)
2 (1,04)

6r 2,39 0,96 1,43
2 (1,80)
3 (0,59)

I alt: 19,46 8,67 6,60 11,91 0,07 0,36 0,53

John Allan Andersson
V.Svenstrup

31 0,42 0,42 1by, Hjortdal

Kirsten Nissen Traberg
Slettegård,

1na 0,50 0,50
2 (0,04)

Hjortdal 3 (0,46)
V.Svenstrup

21 1,25 1,17 0,08
2 (0,71)

by, Hjortdal 3 (0,54)

I alt: 1,75 1,67 0,08

Sten Nørby Rasmussen
V.Svenstrup

36b 1,48 1,35 0,13 3by, Hjortdal

Kirsten Merrild
V.Svenstrup

3d 5,03 0,99 3,44 1,41 0,06 0,12
1 (3,62)

by, Hjortdal 10(1,41)
5g 1,00 1,00 0,01 0,87 0,12 10

8k 1,02 1,02
2 (0,34)
3 (0,68)

11f 0,83 0,83 2
Lien

1f 0,40 0,40
Gde.,Lerup 2

I alt: 8,27 1,99 5,69 2,28 0,18 0,12

Side 4



Fredet i Heraf Skovbygge Fortids-
§ 3-areal,

Omdrifts- Træbe- Have-gårds
Hovedejer Ejerlav Matr.nr.

alt nyfredet linie § 17 minder § 18
klit og

areal vokset
Vej

plads
Arealtype

strand

ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. (ha)

Ingrid Johanne Mogensen
V.Svenstrup

23a 2,55 2,55 0,08 2,07 0,16 0,24
1 (0,01)

by, Hjortdal 10 (2,54)

Franz Sørensen
V.Svenstrup

3b 4,91 2,92 0,83 3,24 0,50 0,34
1 (0,83)

by, Hjortdal 10 (4,08)

6g 0,49 0,49 0,26 0,18 0,02 0,03 10

Lien
laa 2,12 2,12 2

Gde.,Lerup

I alt: 7,52 3,41 2,96 3,50 0,68 0,02 0,37

Dorte Larsen
V.Svenstrup

5b 0,57 0,57 0,57 10
by, Hjortdal

34a 1,68 1,68 1,28 0,04 0,35 10

I alt: 2,25 2,25 1,85 0,04 0,35

V.Svenstrup
1 (0,84)

Ole Mogensen by, Hjortdal
7p 5,96 3,83 2,00 0,13 2 (4,47)

3 (0,65)

8r 3,85 3,85 3,71 0,05 0,09 10

Nr. Bratbjerg,
26ai 0,98 0,96 0,02 9

Tranum

28a 9,49 8,61 0,87 9

I alt: 20,28 3,85 3,83 15,29 0,95 0,22

Jens Christensen
V.Svenstrup

28a,del af 0,82 0,82 0,79 0,03 10
by, Hjortdal

Karen Kirstine Hansen
V.Svenstrup

27a 0,28 0,28 0,28 10
by, Hjortdal

Inger Cathrine Rudbeck
V.Svenstrup

29a,del af 2,51 2,51 2,51 10
by, Hjortdal

Boet efter Jørgen Steen V.Svenstrup
1 (0,09)

Kristensen by, Hjortdal
14d 2,92 2,92 2 (2,24)

3 (0,59)

15f 1,93 1,93 0,32 0,09 1,15 0,00 0,69 10

1 (0,16)
150 1,76 1,35 0,41 2 (1,33)

3 (0,27)

1 (0,18)
forsættes 16p 2,33 2,33 2 (1,89)

3 (0,26)
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Fredet i Heraf Skovbygge Fortids-
§ 3-areal,

Omdrifts- Træbe- Have-gårds
Hovedejer Ejerlav Matr.nr.

alt nyfredet linie § 17 minder§ U
klit og

areal vokset
Vej

plads
Arealtype

strand

ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. (hal

Boet efter Jørgen Steen V.Svenstrup
25a 0,66 0,66 0,66 10

Kristensen by, Hjortdal

forsat
Lien

19 1,20 1,20 2
Gde.,Lerup

I alt: 10,80 2,59 0,32 7,89 2,22 0,00 0,69

Karin Hammer
V.Svenstrup

26a 2,07 1,22 0,63 1,13 0,02 0,29
1 (0,48)

by, Hjortdal 10 (1,59)

Lien
1d 0,45 0,45 2

Gde.,Lerup

I alt: 2,53 1,22 1,08 1,13 0,02 0,29

V.Svenstrup
1 (0,88)

Michael Valther Winther
by, Hjortdal

9ø 14,43 7,07 7,21 0,14 2 (12,47)
3 (1,08)

V.Svenstrup
1 (0,51)

Lone Thoft Nielsen
by, Hjortdal

11h 3,42 3,42 2 (2,60)
3 (0,31)

Henrik Mølholm
V.Svenstrup

20a 9,93 9,22 0,21 2,01 6,99 0,16 0,10 0,68
1 (2,17)

by, Hjortdal 10 (7,76)

20d 1,87 1,87
2 (1,64)
3 (0,23)

22b 9,12 9,12 8,39 0,57 0,64 7,94 0,39 0,15
1 (0,14)

10 (8,98)

Lien
5c 1,74 1,74

Gde.,Lerup
2

I alt: 22,66 18,34 8,60 0,57 6,25 14,94 0,54 0,24 0,68

Anders Bilgram
V.Svenstrup

15a 7,46 7,46 2,05 1,83 4,85 0,05 0,73
1 (2,01)

by, Hjortdal 10 (5,45)

1 (0,33)
15k 3,46 3,46 2 (2,45)

3 (0,68)

Lerup Klitter,
1d 5,53 5,53 2

Lerup

I alt: 16,45 7,46 2,05 10,82 4,85 0,05 0,73

V.Svenstrup
1 (3,34)

Jesper Højberg Christensen
by, Hjortdal

21 9,26 8,27 7,71 3,54 4,86 0,47 0,08 0,31 6 (0,76)
10 (5,16)

Lien
1c 1,34 1,34

Gde.,Lerup
2

I alt: 10,60 8,27 7,71 4,87 4,86 0,47 0,08 0,31
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Fredet i Heraf Skovbygge Fortids-
§ 3-areal,

Omdrifts- Træbe- Have-gårds
Hovedejer Ejerlav Matr.nr.

alt nyfredet linie § 17 minder § 111
klit og

areal vokset
Vej

plads
Arealtype

strand

ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. (ha)

V.Svenstrup
1 (1,14)

Jørgen Elsøe Jensen
by, Hjortdal

22a 9,84 9,84 7,03 1,91 1,76 2,79 3,93 0,06 1,30 6 (4,53)
10 (4,17)

Lien
1x 0,28 0,28 2

Gde.,Lerup

I alt: 10,13 9,84 7,03 1,91 2,05 2,79 3,93 0,06 1,30

Helle Harbo
V.Svenstrup

15i 6,16 5,74 3,63 5,50 0,29 0,14 0,23 6
by, Hjortdal

V.Svenstrup
1 (0,29)

Jens Jørgen Godiksen
by, Hjortdal

13e 2,74 2,74 2 (2,05)
3 (0,40)

V.Svenstrup
1 (1,96)

Inger Holm
by, Hjortdal

15b 6,60 6,60 6,55 2,29 3,89 0,17 0,12 0,13 6 (0,33)
10 (4,31)

1 (0,12)
15g 0,42 0,42 0,42 0,37 0,04 0,01 6 (0,25)

10 (0,05)

Lien
1e 0,40 0,40

Gde.,Lerup
2

4a 4,78 4,78 4,78 1,40 2,76 0,38 0,24
6 (1,39)
10 (3,39)

4e 1,33 1,33
2 (1,25)
3(0,08)

I alt: 13,52 11,80 11,75 0,00 5,79 6,68 0,56 0,12 0,37

Jens Peter Holm
V.Svenstrup

38 1,35 0,88 0,81 0,49 0,45 0,08 0,01 0,32
1 (0,55)

by, Hjortdal 2 (0,80)

1 (4,83)
Lien

5a 11,73 2,70 7,96 0,10 5,37 6,26 0,06 0,04
2 (0,44)

Gde.,Lerup 6 (0,37)
10 (6,09)

I alt: 13,08 3,58 8,77 0,10 5,86 6,72 0,14 0,01 0,36

Lien
1 (13,56)

Martin Olesen Løkken
Gde.,Lerup

1a 33,32 15,20 14,54 14,60 13,95 17,88 0,24 0,49 0,76 2 (0,08)
10 (19,68)

Frede Jensen
Lien

1p 10,86 10,86
Gde.,Lerup

2

~u.ut'

Præstegård, 1aq 2,77 2,77 2

I alt: 13,63 13,63
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Fredet i Heraf Skovbygge Fortids- §3-areal, Omdrifts- Træbe- Have-gårds

Hovedejer Ejerlav Matr.nr. alt nyfredet linie § 17 minder § 18 klit og areal vokset Vej plads Arealtype
strand

ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. (ha)
Hardy Paghs Inv. APS (V2), Lien lv 0,39 0,39 2Likvidator Grethe Marie Pagh Gde.,Lerup

Inger Marstrand Lund Lien 2e 0,23 0,23 2Gde.,Lerup

Torben Pedersen Lien 2q 0,20 0,20 2Gde.,Lerup

Elin Weinreich Pedersen Lien 2r 0,20 0,20 2Gde.,Lerup

Jan Bøgild Pedersen Lien lab 0,38 0,38 0,38 0,38 10Gde.,Lerup

1b, del af 12,59 10,55 9,94 1,89 0,88 10,72 0,35 0,17 0,47 1 (0,40)
10 (12,19)

I alt: 12,97 10,93 10,32 1,89 0,88 11,10 0,35 0,17 0,47

Kristian Holm Jensen Lien 5b 2,71 2,71 2Gde.,Lerup
5h 1,18 1,18 2

Lerup
Præstegård, lax 0,34 0,34 2
Lerup

lz 0,50 0,50 2
Lerup Klitter, 2b 16,81 0,05 16,35 0,34 0,08 9Lerup

3b 3,89 0,55 3,35 4
Nr. Bratbjerg, 5e 59,76 0,28 3,05 47,45 7,89 1,37 9Tranum

24t 19,53 17,18 1,28 0,15 0,93 9
I alt: 104,72 0,28 8,37 84,33 9,50 1,59 0,93

Gitte Skovgaard Henningsen Lerup Klitter, lb 3,67 3,67 2Lerup

Niels Harbo Poulsen
Lerup Klitter, le 7,02 7,02 2Lerup
Lerup

1 (0,84)Jøm Christian Tillegreen Præstegård, lbm 1,45 1,45
Lerup 2 (0,61)

Lerup
1 (1,10)Jacob D Funder Castensehiold Præstegård, lef 1,88 1,88

Lerup 2 (0,78)
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Fredet i Heraf Skovbygge Fortids- § 3-areal, Omdrifts- Træbe- Have-gårdsHovedejer Ejerlav Matr.nr.
alt nyfredet linie § 17 minder§ U klit og areal vokset Vej

plads Arealtype
strand

ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. (ha)
Lerup

1 (1,30)Karine Lucie Castenschiold Præstegård, leg 1,93 1,93
2 (0,63)Lerup

Lerup
Karl Erik Møller Præstegård, la,del af 0,94 0,73 0,94 0,94 7

Lerup
1as 0,57 0,57 2

laæ 2,48 0,36 1,72 0,37 0,04 1 (0,37)
2 (2,11)

laø 2,39 0,02 2,24 0,16 1
lbb 0,44 0,00 0,44 2

I alt: 6,82 0,73 0,96 3,60 2,65 0,52 0,04
Lerup

Henning Birger Lund Nielsen Præstegård, lbu 2,01 2,01 2
Lerup
Lerup

Jørgen Henning K Larsen Præstegård, 1ar 0,48 0,48 2
Lerup

1bg 0,55 0,55 2
lø 0,25 0,25 2

Nr. Bratbjerg, 14a 14,49 12,26 2,11 0,12 9Tranum

15a 9,41 5,30 3,77 0,34 4
16d 9,66 2,30 4,50 2,47 0,39 9
129a 3,24 2,84 0,40 4

130a 6,45 2,58 2,05 1,66 0,17 4 (1,96)
9 (4,49)

132b 11,32 10,97 0,35 4(7,02)
5 (4,30)

133b 6,74 1,90 3,79 0,49 0,56 9
134b 3,26 2,82 0,39 0,04 4
135b 2,55 2,42 0,13 4

I alt: 68,39 30,51 20,71 15,07 1,55 0,56
Lerup

Peder Nørgaard Nielsen Præstegård, lad 0,20 0,01 0,19 2
Lerup

forsættes lae 0,20 0,01 0,19 2
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Fredet / Heraf Skovbygge Fort/ds- § 3-areal, Omdr/fts- Træbe- Have-gårdsHovedejer Ejerlav Matr.nr. alt nyfredet linie § 17 minder § 1ll klit og
areal vokset

Vej
plads Arealtype

strand
ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. (ha)

Peder Nørgaard Nielsen 1af 0,38 0,02 0,36 2
forsat 1ag 0,38 0,02 0,36 2

1ah 0,36 0,02 0,33 2
1ai 0,35 0,03 0,32 2
1ak 0,35 0,03 0,32 2
1al 0,33 0,03 0,30 2

1am 0,32 0,03 0,28 2
1an 0,32 0,08 0,24 2

1b 10,03 6,83 5,19 0,77 6,82 0,94 0,19 1,32 1 (1,26)
10 (8,77)

1bv 3,93 3,83 1,30 2,37 0,26 1 (1,32)
10 (2,61)

1cc 5,21 0,56 5,21 2
1 (8,33)

1f 32,31 21,39 25,13 0,43 10,18 20,87 0,96 0,29 0,01 2 (2,26)
10(21,72)

10 14,77 14,77 14,77 2,16 2,40 12,15 0,15 0,07 6 (5,00)
10 (9,77)

1p 0,43 0,43 2
1q 0,42 0,42 2
1r 0,41 0,41 2
1s 0,39 0,39 2

1t 0,60 0,60 1 (0,01)
2(0,59)

I alt: 71,68 42,99 49,47 2,59 22,39 45,10 2,31 0,55 1,33
Lerup

Lerup Kirke, Ove Kildahl Hansen Præstegård, 1br 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 7
Lerup

1bt 0,09 0,09 0,09 7
2 0,43 0,43 0,43 0,03 0,40 7

I alt: 0,54 0,43 0,54 0,02 0,00 0,12 0,40

Emil Grothe Christensen Ejstrup by, 15c 2,39 2,39 2,39 2,06 0,33 6Tranum

Esther Marie Jensen Ejstrup by,
16d,del af 0,08 0,08 0,08 0,08 6Tranum
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Fredet i Heraf Skovbygge Fortids-
§3-areal,

Omdrifts- Træbe- Have-gårds
Hovedejer Ejerlav Matr.nr.

alt nytredet linie § 17 minder § 18
klit og

areal vokset
Vej

plads
Arealtype

strand

ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. (ha)

Lerup
Uffe Gitz-Johansen Præstegård, 1e 8,67 4,03 6,76 0,96 0,28 0,15 0,52 2

Lerup

19 2,43 2,43 1,46 0,96 1

I alt: 11,10 6,46 8,22 0,96 1,25 0,15 0,52

Lerup
Anders Christian Sørensen Præstegård, 1bz 10,29 9,19 0,58 0,52 0,00 0,00 2

Lerup

1ch 0,14 0,14 0,00 9

Lerup Klitter,
2a 1,10 0,07 0,06 0,98 9

Lerup

2c 2,83 0,21 2,05 0,57
3 (0,19)
9 (2,64)

I alt: 14,37 9,61 2,64 1,15 0,00 0,98

Lerup
Per Hovaldt Schiønning Præstegård, 1ce 2,76 2,76 2

Lerup

1d 4,16 1,99 1,74 0,44
3 (3,09)
9 (1,07)

Lerup Klitter,
3aq 3,00 1,83 1,18

3 (1,83)
Lerup 9 (1,17)

3cc 0,01 0,01 9
I alt: 9,93 6,57 2,91 0,44

Lerup
Jens Nordentoft Jespersen Præstegård, 1v 0,24 0,24 2

Lerup

Lerup
Edel Kristensen Seidenschnur Præstegård, 1az 0,70 0,70 2

Lerup

1y 0,25 0,25 2
Ejstrup by,

1e 7,84 7,84 7,84 1 (7,79)
Tranum 9 (0,05)

Nr. Bratbjerg,
24a 1,01 1,01 9

Tranum

245 10,60 8,61 0,90 9,20 0,49
1 (0,88)
9 (9,72)

I alt: 20,39 16,45 9,69 9,20 0,49 1,01
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Fredet l Heraf Skovbygge Fortids-
§ 3-areal,

Omdrifts- Træbe- Have-gårds
Hovedejer Ejerlav Matr.nr.

alt nyfredet linie § 17 minder§ H klit og
areal vokset

Vej
plads

Arealtype
strand

ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. (ha)

Lerup
Inge Kirsten Andersen Sennike Præstegård, lu 0,35 0,35 2

Lerup

Lerup Klitter,
3i 7,39 0,59 6,30 0,50 9

Lerup

3k 3,89 0,31 3,34 0,24 9

31 11,47 0,47 9,79 0,24 0,24 0,73 9

3n 4,73 3,50 1,23 4

I alt: 27,82 5,21 19,43 2,21 0,24 0,73

Lerup
Jens Hugo Theiltoft Bennike Præstegård, lx 0,25 0,25 2

Lerup

Ejstrup by,
li 3,82 3,82 3,82

1 (3,74)
Tranum 9 (0,08)

Nr. Bratbjerg,
13a 9,43 9,02 0,40 9

Tranum

25b 11,19 0,28 7,56 0,93 0,07 2,63 9

25æ 3,35 3,35 3,30 0,05 9

I alt: 28,04 7,45 4,07 19,89 1,38 0,07 2,63

Lerup
Jøm Finn Jensen Præstegård, 1aa 0,25 0,25 2

Lerup

Lerup
Niels Erik Jensen Præstegård, 1ae 0,50 0,50 2

Lerup

Lars Heslet
Lerup Klitter,

3bq 18,47 10,95 6,34 1,17 3
Lerup

Lilli Justesen
Lerup Klitter,

3bi 0,60 0,23 0,33 0,04 9
Lerup

3bk 0,58 0,28 0,26 0,04 9

3br 6,94 6,08 0,86 3

3e 3,98 3,98 4

I alt: 12,11 6,59 3,98 1,45 0,08

Aage Rørbæk
Lerup Klitter,

3bæ 0,54 0,45 0,09 3
Lerup

Jørgen Tørsleff
Lerup Klitter,

3eb 0,55 0,55 3
Lerup
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Fredet i Heraf Skovbygge Fortids-
§ 3-areal,

Omdrifts- Træbe- Have-gårds
Hovedejer Ejerlav Matr.nr.

alt nyfredet linie § 17 minder§ 111
klit og

areal vokset
Vej

plads
Arealtype

strand

ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. (ha)

Knud Elmer Andersen
Lerup Klitter,

3bz 0,54 0,45 0,08 3
Lerup

Karen Skjelsager
Lerup Klitter,

3by 0,54 0,45 0,09 3
Lerup

Anders Baastrup
Lerup Klitter,

3bx 0,45 0,14 0,23 0,09 3
Lerup

Ingrid Bønløkke
Lerup Klitter,

3bø 0,52 0,41 0,07 0,04 3
Lerup

Kaj Erik Dalbro
Lerup Klitter,

3ca 0,47 0,33 0,09 0,05 3
Lerup

Brovst kommune, fælles lod
Lerup Klitter,

3ax 1,10 1,10 9
Lerup

Michael Heath
Lerup Klitter,

3h 5,77 5,77 9
Lerup

Bodil Elisabeth 0rnebjerg
Lerup Klitter,

3be 0,53 0,41 0,13 0,00 9
Lerup

3bf 0,53 0,41 0,12 0,00 9

3bo 0,77 0,52 0,22 0,02 9

I alt: 1,84 1,34 0,47 0,02

Rosa Ringbæk Madsen
Lerup Klitter,

3bn 0,60 0,32 0,22 0,06 9
Lerup

Sanne Tang 0rnebjerg
Lerup Klitter,

3bm 0,61 0,36 0,19 0,06 9
Lerup

Mikkel Tang 0mebjerg
Lerup Klitter,

3bl 0,61 0,35 0,19 0,07 9
Lerup

Lars Heselt
Lerup Klitter,

3bd 0,53 0,37 0,16 9
Lerup

3g 0,53 0,38 0,15 9

I alt: 1,07 0,76 0,31

Gerda Charlotte Marie Sjøntoft
Lerup Klitter,

3bg 0,53 0,42 0,12 9
Lerup

Knud Erik Raahauge
Lerup Klitter,

3bh 0,54 0,39 0,14 9
Lerup

Eigil Kastrup
Lerup Klitter,

3az 5,08 5,08 4
Lerup

3d 4,76 4,63 0,13 9
3e 2,80 2,05 0,75 9

forsættes 3f 3,99 3,99 9
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Fredet i Heraf Skovbygge Fortids-
§ 3-areal,

Omdrifts- Træbe- Have-gårds
Hovedejer Ejerlav Matr.nr. klit og Vej Arealtype

alt nytredet linie § 17 minder§ U
strand

areal vokset plads

ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. (ha)

Eigil Kastrup
Nr. Bratbjerg,

3f 2,52 2,52 4
Tranum

forsat 6b 8,62 5,87 2,75 4

131e 6,24 6,24 4

131d 6,55 6,55 4

I alt: 40,56 26,26 13,42 0,13 0,75

Ulf Broeh
Lerup Klitter,

3bp 1,28 1,08 0,21 4
Lerup

Erik Nørrelund Tomøe
Lerup Klitter,

3bs 0,55 0,43 0,13 4
Lerup

Britta Møller
Lerup Klitter,

3bt 0,50 0,39 0,11 4
Lerup

Christian Laurberg Pedersen
Lerup Klitter,

3bu 0,52 0,39 0,13 4
Lerup

Hans Jøm Sehrøder Nørgaard
Lerup Klitter,

3bv 0,44 0,33 0,11 4
Lerup

3 (0,56)
Brovst kommune, Lerup Lerup Klitter,

4 2,72 2,72
4 (0,81)

Strandvej Lerup 5 (0,34)
9 (1,01)

John Kristian Thomsen
Ejstrup by,

2h 2,07 2,07 1,89 0,11 0,07
1 (1,94)

Tranum 9 (0,13)

Nr. Bratbjerg,
1 (0,24)

Tranum
5a 14,22 6,44 1,40 10,13 0,42 0,10 2,16 2 (1,23)

9 (12,75)

I alt: 16,29 8,51 3,29 10,23 0,42 0,10 2,23

Karl Emil Jakobsen
Ejstrup by,

31 4,85 4,85 4,63 0,22
1 (4,79)

Tranum 9 (0,06)

Ruth Elinor Abildgaard
Ejstrup by,

2n 1,70 1,70 1
Tranum

Nr. Bratbjerg,
5e 2,83 2,78 0,03 1,13 0,05 1,62 9

Tranum

I alt: 4,52 2,78 1,72 1,13 0,05 1,62
Lerup

3 (1,57)
Brovst kommune, forsættes Præstegård, "all 2,11 2,11

Lerup
9 (0,54)
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Fredet i Heraf Skovbygge Fortids-

§ 3-areal,
Omdrifts- Træbe- Have-gårds

Hovedejer Ejerlav Matr.nr.
alt nyfredet linie § 17 minder§ U

klit og
areal vokset

Vej
plads

Arealtype
strand

ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. (hal

1 (1,05)
Brovst kommune "e",del af 2,18 0,35 0,11 2,06 2 (0,73)

7 (0,40)

forsat
Lerup Klitter, "a" 1,20 1,20 3
Lerup

Nr. Bratbjerg,
1 (0,99)

149 2,14 2,14 2,14 2,14 6 (0,96)
Tranum

9 (0,19)

"e" 1,54 1,54 0,08 0,74 0,80
5 (1,20)
8 (0,34)

"f",del af 2,56 2,56 2,56 5

"h",del af 2,47 2,47 0,94 0,09 2,38
5 (2,07)
8 (0,40)

IIm" 3,13 3,13 9

I alt: 17,33 9,06 3,16 2,97 0,11 14,25

Asbjørn Dion Poulsen
Nr. Bratbjerg ,

26ak 5,87 0,27 1,10 4,67 0,11 9
Tranum

26b 6,32 5,35 2,26 3,13 0,36 0,08 0,49 9

I alt: 12,20 5,61 3,36 7,80 0,47 0,08 0,49

Howard Gjørup Kronborg Nr. Bratbjerg,
26al 4,65 4,19 4,65

1 (0,05)
Christensen Tranum 9 (4,60)

26e 4,94 4,38 0,21 0,35 9

I alt: 9,59 4,19 4,65 4,38 0,21 0,35

Ingelise Hagemann
Nr. Bratbjerg,

21a 13,28 8,90 3,19 0,62 0,58 9
Tranum

Peter Bjørnskov Pedersen
Nr. Bratbjerg,

19a 14,58 1,96 9,02 2,62 0,40 0,59 9
Tranum

Himmerlandsfonden
Nr. Bratbjerg,

12e 9,96 4,48 5,09 0,39
4 (2,34)

Tranum 9 (7,62)

18a 5,31 0,72 4,27 0,27 0,04 4

23a 6,99 1,41 2,04 0,76 2,77 9

I alt: 22,25 0,72 10,17 7,40 1,18 2,77
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Fredet i Heraf Skovbygge Fortids-

§ 3-areal,
Omdrifts- Træbe- Have-gårds

Hovedejer Ejerlav Matr.nr.
alt nyfredet linie § 17 minder§ 111

klit og
areal vokset

Vej
plads

Arealtype
strand

ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. (ha)

Preben Busk-Matthiasen
Nr. Bratbjerg, 23c 0,62 0,62 9
Tranum

Jan Christiansen
Nr. Bratbjerg,

12a 1,73 0,90 0,05 0,78 9Tranum

Olav Bukholdt Andersen
Nr. Bratbjerg,

16a 2,02 0,24 1,08 0,06 0,64 9
Tranum

16c 1,14 0,68 0,12 0,34 9
I alt: 3,16 0,68 0,36 1,42 0,06 0,64

Anette Møller Jensen
Nr. Bratbjerg ,

54a 10,00 7,96 1,53 0,32 0,20 9
Tranum

Egon Nielsen
Nr. Bratbjerg,

2m 0,32 0,32 8
Tranum

Pernille Christina Diederichsen
Nr. Bratbjerg,

20 0,10 0,10 0,10 8
Tranum

Eva Kirsten Kristensen
Nr. Bratbjerg,

11c 3,50 3,50 3,50 8Tranum

Søren Nielsen
Nr. Bratbjerg,

2n 0,14 0,14 0,14 8Tranum

Side 16
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Naturklagenævnets delafgørelse
af 12.juni 2006

i sagen om fredningsforslag for Lien, Fosdalen og Sandmosen
i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt

(sag nr. 03-111/800-0008).

Fredningsnævnet for Nordjyllands amt har den 16. marts 2005 truffet en
delafgørelse om, at Miljøministeriets ikke tidligere fredede arealer i
Sandmosen skal være omfattet af den fredning, som er foreslået for Li-
en, Fosdalen og Sandmosen. Delafgørelsen er påklaget til Naturklage- ..
nævnet af Skov- og Naturstyrelsen.

Fredningsforslaget

Nordjyllands amt og Danmarks Naturfredningsforening har i 2004 rejst
fredningssag for Lien, Fosdalen og Sandmosen med det formål at få gen-
nemført nye tidssvarende fredningsbestemmelser for hele området til
afløsning af en række ældre fredninger og derved forbedre mulighederne
for at beskytte, pleje og genskabe især de landskabelige og biologiske
værdier omkring Lien og Sandmosen samt forbedre adgangen til disse.

I forhold til de gældende fredninger foreslås det fredede areal udvi-
det med arealer omfattet af habitatdirektivet samt mindre arealer oven
for Lien, hvorfra der er udsigt over Sandmosen eller, hvor der-er ind-
sigt til ude fra Sandmosen, samt enkelte udsigtsområder i Langdal
Plantage.

..
Det er sagsrejsernes ønske, at de mange forskellige fredningsbestem-
melser erstattes med et ensartet samlet regelsæt for området, der ud
over at beskytte områdets værdier, også giver mulighed for en samlet
planlægning for området. Hermed kan den fremtidige pleje og drift op-
timeres både ud fra et ressourcemæssigt hensyn, men især ud fra hel-
hedsbetragtninger for naturbeskyttelsen i området.

Frednings område t

Fredningsforslaget omfatter bl.a. Miljøministeriets arealer i Sandmo-
sen. Arealerne er i fredningsforslaget benævnt delområde 5C, SD, 8B og
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sc. Diss~ arealer har lkke tidllgere været fredet. Delområde SD og 8C
anvendes af forsvaret som skydeområde.

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt har den 16. marts 200S besluttet
at de ovennævnte delområder skal omfattes af den nye fredning, idet
frednlngsnævnet finder, at der er behov for at slkre ensartede pleje-
bestemmelser for habitatområderne nr.219, Lien med Underlien og nr.
193, Ejlstrup Klit og Engvands Bakker og de tllgrænsende arealer af
samme type, hvilket bør ske indenfor rammerne af fælles fredningsbe-
stemmelser. Fredningsnævnet har ligeledes besluttet, at fredningsbe-
stemmelser, der pålægges de dele af område SD, der indgår i Tranum
Skydeterræn, ikke vil få retsvirkninger, så længe området er omfattet
af drifts- og plejeplan 2000-2014 l eller planer af tilsvarende ind-
hold .• Klage fra Skov- og Naturstyrelsen

Skov- og Naturstyrelsen mener, at det er et grundlæggende udgangs-
punkt, at statsejede arealer ikke fredes, medmindre de indgår i en mo-
saik med privatejede arealer, der forslås fredet, eller der foreligger
særlige omstændigheder. Styrelsen finder ikke at nogen af disse for-
hold gør sig gældende for delområderne 5C,5D,8B og 8C. Dels er der in-
gen arealer i ovennævnte delområder, der lndgår i en mosaik med pri-
vatejede arealer, dels kan fælles plejebestemmelser for de to habi-
tatområder ikke betragtes som en sådan særlig omstændighed, der kan
berettig~ en fredning. Sidstnævnte betragtning bestyrkes af frednings-
nævnets beslutning om, at de fredningsbestemmelser, der pålægges Tra-
num Skydeterræn, ikke vil få retsvirkning, så længe delområdet er om-

• fattet af drifts- og plejeplan 2000-20014 eller planer af tilsvarende
indhold.

Det er styreIsens opfattelse, at delområdernes naturrnæssige og land-
skabelige værdier er tilstrækkeligt sikrede gennem,ministeriets ejer-
skab og styreIsens forvaltning af områderne. Hertil kommer, at stør-
stedelen af delområderne er omfattet af naturbeskyttelseslovens gene-
relle bestemmelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelsesli-
nier, og ikke mindst delområdernes status som EF-habitatområde og som
kystnært område i henhold til planloven.

Styrelsen finder, at der er tilstrækkelige muligheder for at sikre
ensartede plejebestemmelser for områderne, uanset om de er fredede el-

,tit l Drifts- og Ple]eplan 2000-2014, Mll]ø- og Energlffilnlsterlet, Skov- og Natur-
styrelsen og Flyvertaktisk Kommando 1999
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ler eJ. I forbindelse med udarbejdelse af driftsplaner for Miljøminl-
steriets arealer, er det fast praksls, at de berørte myndigheder og
interesseorganisationer inddrages i arbeJdet, dels gennem distrikter-
nes brugerråd dels ved en offentlig høring.

I forbindelse med Natura 2000 planen skal Miljøministeriet udarbejde
indsatsprogram for de to habitatområder, Lien med Underlien og EJstrup
KIlt og Egvands Bakker. Der vll heri være mulighed for aL sikre ensar-
tede pleJebestemmelser for de to habitatområder.

Skov- og Naturstyrelsen finder således samlet, at der lkke er grundlag
for at anvende fredningsinstrumentet til at sikre de landskabelige og
naturmæssige værdier i den del af det foreslåede fredningsområde, der
ikke i forvejen er fredet og som ejes af Miljøministeriet. •
Sagsrejsernes bemærkninger til klagen

Nordjyllands Amt og Danmarks Naturfredningsforening har som sagsrejse-
re bl.a. udtalt, at fredningsforslaget for Lien, Fosdalen og Sandmosen
danner den fredningsmæssige afslutning på et langt sags forløb, star-
tende med statens opkøb i løbet af 1~40'erne med det formål at dæmpe
sandflugten i området og frem til 1970, hvor staten anmodede Fred-
ningsplanudvalget om at rejse fredningssag for etape I, der indeholdt
en del privatejede arealer. Denne fredningssag afsluttedes i 1976.

Stadig resterer fredningen af de statsejede arealer.

Op gennem 1980 - 90'erne er områdets status som nationalt naturområde
blevet fastholdt, hvor de nationale fredningsinteresser er landskab,
geologi, biologi og friluftsliv. Den biologiske del af disse interes-
ser har medført, at området i to omgange er udpeget som Internationalt
Habitatområde.

Det samlede fredningsområde udgør en landskabelig helhed, der dels
forløber langs kysten, dels forløber fra kysten og ind i landet, hvor
fredningsforslaget på den marine flade stopper ved overgangen fra na-
tur til henholdsvis plantage og agerbrug, medens det i morænelandet er
afgrænset ud fra synligheden ude fra det marine forland og udsigten ud
over dette forland.

Sagsrejserne undrer Slg over, at Skov- og Naturstyrelsen godt kan ac-
ceptere den del af fredningen, der slkrer sammenhængen fra kysten og
ind i land, hvor udvidelserne væsentllgst vedrører privat ejendom, men



4
Ie

lkke kan acceptere den del af fredningen, der sikrer sammenhængen på
langs af kysten med den væsentligste begrundelse, at området er stats-
ejet.

Efter sagsreJsernes opfattelse kan statseje ikke sidestllles med en
fredning, når det gælder sikring af komplekse fredningsmæssige in-
teresser. Sådanne forhold, der begrænser ejerens driftsmæssige dispo-
sitloner, kan for både private og offentllge eJere kun slkres gennem
en fredning. Eksempelvis har de statslige tilkendegivelser omkrlng
1970 om at sikre en status quo i området, ikke slået igennem i de
driftsmæssige dispositioner, hvor der l perioden op til i dag er ble-
vet kultiveret ca. 45 ha klithede og eng, et forhold som det forelig-
gende fredningsforslag nu vil rette op på.

Med henblik på den fremtidige forvaltning af det sammenhængende land-
skab vil en fredning ligeledes danne den nødvendige overordnede ramme,
et forhold der er yderligere aktualiseret af, at Skov- og Naturstyrel-
sen har delt kystområdet på to areal forvaltninger (distrikter), og at
fredningsområdet er delt i to 'habitatområder, medens den landskabelige
og naturmæssige sammenhæng i klitlandskaberne ·følger kystlinien på
tværs af disse administrative opdelinger. Uden en fredning til at sik-
re en sammenhæng af de biologiske, geologiske og landskabelige værdi-
er, må det forventes, at denne sammenhæng ikke bliver en forudsætning
for den kommende drifts- og plejeplanlægning.

Skov- og Naturstyrelsens replik

Styrelsen har oplyst, at det er korrekt, at en del af det foreslåede
fredningsområde nord for Sandmosevejen er privatejet, men denne del
udgør kun 3,5 ha ud af et samlet areal på ca. 1370 ha. Denne privat-
ejede del er endvidere udlejet til forsvaret, der har inddraget det i
skydeterrænet. Den resterende del af området er ejet af Skov- og Na-
turstyrelsen og bliver plejet af Nordjyllands Stat?skovdistrikt.

Naturklagenævnets afgørelse

I sagens behandling herunder besigtigelse og møde med sagens parter
den 18. maj 2006 har deltaget 9 af Naturklagenævnets 10 medlemmer:
Lars Busck (formand), Bent Hindrup Andersen, Ole Pilgaard Andersen,
Marie-Louise Andreasen, Martin GIerup, Leif Hermann, Mogens Mikkelsen,
Poul Søgaard og Jens Vibjerg.

Efter naturbeskyttelseslovens kapitel 6, jf. § 33, stk. 1 kan der til
varetagelse af de formål, der er nævnt i § 1, gennemføres fredning af
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landarealer og ferske vande. Reglerne om gennemførelse af fredning ef-
ter kapitel 6 gælder uanset ejerforholdet til de enkelte arealer.

Adskillige statsejede arealer er undergivet fredning efter kapitel 6,
herunder også adskillige arealer tllhørende Miljøministeriet. Det er
for det meste arealer, som lndgår som en integreret del af et større i
øvrigt privatejet fredningsområde, men der er også eksempler på, at
større arealer under milJømlnisterlet er fredet efter kapltel 6.

Nævnets medlemmer er enige om, at Miljøministeriets arealer i Sandmo-
sen, som denne sag handler om, utvivlsomt er fredningsværdige, og at
der er behov for gennem pleje at sikre og forbedre arealernes natur-
tilstand.

Et flertal på 5 af nævnets medlemmer finder, uanset at der ikke er no-
gen aktuel trussel, at området sikres bedst gennem fredning, hvorved
der indenfor rammerne af ensartede bestemmelser og under fredningsmyn-
dighedernes tilsyn kan ske pasning og pleje af arealerne i sammenhæng
med de fredede områder mod syd og vest. Arealerne vil endvidere efter
fredning være bedre sikret mod uønskede ændringer som følge af et
eventuelt ejerskifte. Flertallet stemmer derfor for at stadfæste fred-
ningsnævnets afgørelse.

Mindretallet (Lars Busck, Ole Pilgaard Andersen, Poul Søgaard og Jens
Vibjerg) mener at statens areal er tilstrækkeligt sikret gennem natur-
beskyttelseslovens generelle bestemmelser og Skov- og Naturstyrelsens
forvaltning af området og stemmer derfor for at ophæve fredningsnæv-
nets delafgørelse.

I overensstemmelse med flertallets stemmeafgivning går Naturklagenæv-
nets afgørelse herefter ud på, at fredningsnævnet for Nordjyllands
Amts delafgørelse af 16. marts 2005 stadfæstes.

naWl'tetsvegne-----..

Naturklagenævnets formand

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til

prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf.lovens § 88, stk. 1.

5 ,-
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusevej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00

Lone Viggers og Lars Kristiansen,
Søparken 6,
7500 Holstebro.

Aalborg, denl2. august 2005.

Vedr. FS 14/2005 :
Ansøgning om tilladelse til istandsætteIsse og modernisering af sommer-
hus på matr.nr. 20 Nr. Bratbjerg, Tranum, der er omfattet af forslag til
fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen.

Ved skrivelse af 27. marts 2005 har De anmodet fredningsnævnet om tilla-
delse til udskiftning af sommerhuset på ejendommen beliggende Rednings-
vejen 46, Tranum Strand.

•
Nævnet afholdt den 3. august besigtigelse og forhandling i sagen. Udskrift af
protokoltilførsel vedlægges til orientering .

Som det vil fremgå af protokoludskriften kunne nævnet ikke tillade en ned-
rivning af det eksisterende hus og opførelse af et nyt sommerhus som begæ-
ret. Nævnet kunne heller ikke tillade opførelse af en carport.

Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 og 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 fred-
ningsnævnet, og behandlingen af klagen bliver først påbegyndt, når gebyret
er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen

,2()()/ - /2//;ly ~(!J{!) ~'?



Onsdag, den 3. august 2005 foretog fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
besigtigelse og forhandling i

FS 14/2005 :
Ansøgning om tilladelse til istandsættelse og modernisering af sommer-
hus på matr.nr. 20 Nr. Bratbjerg, Tranum, der er omfattet af forslag til
fredning af Lien, Fosdalen og Sand mosen.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsråds-
valgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem Mo-
gens Richter Pedersen.

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Nils Schou,

For Danmarks Natirfredningsforening mødte Ketty Skriver Hansen,• Lone Viggers og Lars Kristiansen var til stede.

Der fremlagdes :

skrivelse af27. marts 2005 fra Lone Viggers og Lars Kristiansen med bilag
l - 8,
skrivelse af 19. juli 2005 fra Thy Statsskovdistrikt.

•
Formanden orienterede om, at denne ejendom er beliggende udenfor Sand-
mose I-fredningen, men omfattet af forslag til fredning af Lien, Fosdalen og
Sandmosen. Ejendommen er endvidere omfattet af lokalplanen for Tranum
Strand, der ved fredningens gennemførsel er tilsigtet ophævet indenfor fred-
ningsområdet. Ifølge fredningsforslaget må der ikke bebygges i området.

Ejerne oplyste om det påtænkte projekt, at udgangspunktet er at nedrive det
eksisterende hus og genopbygge på samme sokkel, dog med en mindre udvi-
delse. Således ønskes den eksisterende beboelse udvidet fra 49 m2 til 54,51
m2, idet den nordvestvendte facademur opføres på samme sted, hvor der i
dag er rester af en støttemur, rejst til værn mod klitten. Materialerne mod øst
og vest bliver vandskurede teglsten og gavlene mod syd og nord med mørk
træbeklædning og glasfacader.

Terrassen mod nord ønskes udvidet i husets længde og således at den sam-
menlagt med en forøgelse af terrassen mod sydøst udgør i alt 38,5 m2. De
eksisterende terrasser forbliver ændrede. Terrasseudvidelse mod sydøst kan
ske uden terrænændring, idet den eksisterende terrasse udbygges på pæle
frem til klitten, hvorfra en sti ned til adgangsvej en ønskes etableret. Der er i
dag kun adgang til ejendommen over naboggrunden. Terrasserne udføres i

_ mørkt træ med gelænder af træ.

Den nuværende garage under den eksisterende terrasse ønskes inddraget til
beboelse, idet der efter klitfredningsbestemmelserne ikke længere er kørsel-
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sadgang hertil. Derfor ønskes en carport opført syd for ejendommen, tæt på
vejen på i alt 21 m2. på et areal, der ikke er undergivet klitfredning. Carpor-
ten opføres i mørkt træ med tag af sort pap.

Tagkonstruktionen på huset ændres til et sadeltag, hvorved gavlhøjden forø-
ges med ca. 1/2 meter. Taget udføres i i sort pap med listedækning. Der kan
ifølge lokalplanen ikke opsættes et afvalmet tag.

Endelig oplyste ejeren, at han ønsker at etablere 2 nye brønde, som vist på
det fremlagte materiale til afløb fra et moderniseret toilet.

Amtet bemærkede f.s.v.a den projekterede sti fra ejendommen til den syd-
østlige klittop, at man hellere så en sti anlagt under klittoppen og belagt med
flis. Den projekterede garage stillede man sig tvivlende overfor, idet den vil
indebære gravearbejder ind i klitten. Det eksisterende hus er højt beliggende
og synligt i forreste række. Som det er bygget, er det sammen med de øvrige
huse tidstypisk, hvorimod det moderniserede hus er afvigende fra disse med
store synlige glasfacader, ovenlysvinduer og sadeltag. Det ville være mere

• rigtigt at modernisere det eksisterende hus og bibeholde tagkonstruktionen,
evt. således at man hæver murhøjden.

Danmarks Naturfredningsforening tilsluttede sig disse bemærkninger.

•

Nævnet voterede og bemærkede at huset er omfattet affredningsforslaget
vedr. Lien, Fosdalen og Sandmosen, hvorefter der ikke må ombygges, til-
bygges eller nybygges. Det er ikke dokumenteret, at det eksisterende hus er
saneringsmodent. Det kan forventes, at lokalplanen ophæves eller man vil
kunne få dispensation fra bestemmelser om, at der ikke må etableres et af-
valmet tag. Det eksisterende hus er opført på kvadratisk grundflade og med
pyramidetag med mørk tagdækning. Huset er beliggende i 1. række mod ha-
vet på en klittop som det yderste hus mod vest. Huset er opført som et muret
hus som et smukt eksempel på et klassisk sommerhus og er ganske identisk
med det øst for liggende hus. Nævnet finder herefter ikke at kunne dispense-
re til et moderne hus i en ganske afvigende udformning. Nævnet vil ikke ha-
ve indvendinger mod udskiftning aftagbeklædningen såfremt tagkonstrukti-
onens profil opretholdes. Nævnet kan ikke tillade opførelse af en garage el-
ler carport på arealet syd for huset, da en bygning her vil være uden sam-
menhæng med byggeriet iøvrigt og vil kræve terrænændringer i form af af-
gravning i klitten.

Nævnet vil ikke modsætte sig en fornyelse af støttemuren mod klitten mod
øst og i et vist omfang en udvidelse af de eksisterende terrasser efter fore-
læggelse af planer med en mere præcis beskrivelse.

Formanden vejledte om klageadgangen og henviste særligt til, at en endelig
afgørelse af dispensationssagen ved Naturklagenævnet ville kunne få betyd-
ning ved behandlingen af ejerens eventuelle erstatningskrav under fred-
ningssagen.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen.



Ol
.' . ,

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 96 30 70 00.

Nielsen & Nielsens Tegnestue,
Frederiksberggade 15,
8600 Silkeborg.
att. Jens Jørgen Nielsen.

Aalborg, den 12. august 2005

• Vedr. FS 37/2005:
Ansøgning om tilladelse til delvis nedrivning af og opførelse af et nyt
sommerhus på grund nr. 627 af matr.nr.2a Nr. Bratbjerg, Tranum, der
er omfattet af forslag til Lien, Fosdalen og Sandmosen samt Sandmose I
fredningen af 14. juli 1976.

Ved skrivelse af 15. juni 2005 har De på vegne af ejerne af ovennævne som-
merhus anmodet om tilladelse til at foretage en renovering og udvidelse he-
raf.

Nævnet foretog den 3. august 2005 besigtigelse og forhandling i sagen. Ud-
skrift af protokoltilførselen vedlægges til orientering.

Ejendommen er omfattet dels afSandmose I-fredningen, hvorefter der ikke
må opførses bygninger, der ikke er nødvendige til landbrugs- eller planta-
gedrift,. og forslag til fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen, hvorefter
der ikke må bebygges med mindre det er på arealer med særlig signatur, der
ikke er anført på denne ejendom.

Nævnet har besluttet at tillade opførelse af det projekterede længehus, dog
således at det samlede areal under tagfladen ikke overstiger ca. 85 m2 inel.
eventuelle overdækkede terrasser. Der kan ikke gives tilladelse til at medta-
ge de på tegningsmaterialet viste læskærme. Facadefarverne skal følge
Skov- og Naturstyrelsens anvisninger om farver i jordfarveskalaen, jfr. bilag
til lejekontrakten, medens nævnet ikke har indvendinger mod en sort tagfla-
de.

Nævnet har særligt lagt vægt på, at huset ikke vil afvige fra nabohusene i
udseende.

Der skal til fredningsnævnet fremsendes endelige tegninger over det hus, der
herefter vil blive opført.



. Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 og kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, så-
fremt den ikke udnyttes inden 3 år.

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 fred-
ningsnævnet, og behandlingen af klagen bliver først påbegyndt, når gebyret
er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen•
Kopi er fremsendt til :

1. Knud Erik Jeppesen,
2. Mogens Richter Pedersen,
3. Nordjyllands Amt, Naturkontoret,
4. Brovst Kommune,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København.
6. Danmarks Naturfredningsforening vI Ketty Skriver Hansen,
7. Skov- og Naturstyrelsen,
8. Thy Statsskovdisktrikt.
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" Onsdag, den 3. august 2005 afholdt fredningsnævnet for Nordjyllands Amt

besigtigelse og forhandling i

FS 37/2005:
Ansøgning om tilladelse til delvis nedrivning af og opførelse af et nyt
sommerhus på grund nr. 627 af matr.nr. 2a Nr. Bratbjerg, Tranum, der
er omfattet af Sandmose 1- fredningen af 14. juli 1976 og forslag til
fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortssøe Jensen, det amtsråds-
valgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem Mo-
gens Richter Pedersen,

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Nils Schou,

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ketty Skriver Hansen,

Jens Jørgen Nielsen og Margrethe Børresen var til stede.

Der fremlagdes ansøgning af 15. juni 2005 med bilag 1 - 10.

Formanden orienterede om, at denne ejendom er omfattet af den eksisteren-
de Sandmose I - fredning samt fredningsforslag for Lien, Fosdalen og Sand-
mosen. Ejendommen er omfattet af lokalplanen for Tranum Strand, men vil
såfremt fredningsforslaget gennemføres blive udtaget af lokalplanen.

Ejeren oplyste, at han ønsker at nedrive det eksisterende sommerhus og op-
føre et nyt hus delvist på samme sokkel. Medens det nuværende hus er på 46
m2 vil det projekterede blive på 92,8 m2 med yderligere arealer overdækket
ved indgang, brændeskjul m.v., dog i alt under 100 m2, j fr. lejekontrakt og
lokalplan. Huset ønskes beklædt med lærketræ, malet med sort-brun trætjæ-
re. Vinduer m.v. males i samme farve og taget beklædes med sort tagpap
med trekantlister. Der vil som vist på tegningerne blive etableret læskærme
fra huset mod øst og vest. Han oplyste endelig, at ejendommen er beliggen-
de på en grund lejet af Thy Statsskovdistrikt i henhold til en kontrakt, hvo-
refter lejemålet udløber uden opsigelse den 31. maj 2020.

Nils Schou oplyste, at naboejendommene har bebyggede arealer på ca. 85
m2. Herudover anførte han, at den oprindelige fredning tillod opretholdelse
af disse ejendomme, men indholder tillige bestemmelser om, at der ikke må
bygges til. Der er endvidere bestemmelser om den farveskala, husene må
males i. Endelig anførte han, at det har betydning, at husene fremstår som
tidstypiske for det oprindelige opførelsestidspunkt.

Danmarks Naturfredningsforening havde ingen indvendinger, dog at huset
ikke bør være større end naboejendommene.

Nævnet voterede og besluttede at imødekomme ansøgningen på vilkår, at
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, • ~ ..huset under tagfladen ikke overstiger 85 m2 og materialer, udfonnning og
li farvevalg bliver som beskrevet. Nævnet har lagt vægt på, at det eksisterende

hus er af beskeden størrelse og i dårlig stand og at det nye hus i størrelse og
udformning vil svare til nabohusene.

Ejeren vejledtes om klageadgangen.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00.

Brovst Kommune,
Teknisk Forvaltning,
Borgervænget 12,
9460 Brovst.

Aalborg, den 12 august 2005

Vedr. FS 35/2005 :
Ansøgning om tilladelse til at opføre et udhus på matr.nr. 21a Nr. Brat-
bjerg, Tranum på et areal omfattet af Overfredningsnævnets kendelse
af 14. juli 1976 og forslag til fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen.

Ved skrivelse af 13. juni 2005 har De på vegne Ingelise og Bent Hagemann
ansøgt om fredningsnævnets tilladdelse til opførelse af et udhus på matr.nr.
21 a Nr. Bratbjerg, Tranum til brug for installation af et fyr.

Nævnet foretog den 3. august 2005 besigtigelse og forhandling i sagen.

Udskrift af forhandlingsprotokollen vedlægges til orientering.

Ejendommen, der ikke er i drift som landbrugsejendom, er omfattet dels af
Sandmose I-fredningen fra 1976, hvorefter der ikke må opføre bygninger
med mindre disse er til brug for eksisterende landbrugs- eller plantagedrift.
Endvidere er ejendommen omfattet af ovennævnte fredningsforslag, hvoref-
ter der under fredningsnævnets censur kan opføres byggeri indenfor et have-
gårdspladsareal.

Fredningsnævnet har under hensyntagen til nybygningens udformning og
placering indenfor et areal, der såfremt fredningsforslaget gennemføres ale-
ne er undergivet nævnets censur, besluttet at imødekomme ansøgningen.

Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 og kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, så-
fremt den ikke udnyttes inden 3 år.

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

Sortsøe Jensen

kopi er fremsendt til :

1. Knud Erik Jeppesen,
2. Mogens Richter Pedersen,
3. Nordjyllands Amt, Naturkontoret, j.nr. 8-70-51-81-803-0002-05,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening vi Ketty Skriver Hansen,
6. Skov- og Naturstyrelsen,
7. Ingelise- og Bent Hagemann,
8. Thy Statsskovdistrikt.



Onsdag, den 3. august 2005 afholdt fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
besigtigelse og forhandling i

FS 35/2005.
Ansøgning om tilladelse til at opføre et udhus på matr.nr. 21a nr. Brat-
bjerg, Tranum på et areal omfattet af Overfredningsnævnets kendelse
af 14. juli 1976 om fredning af Sandmosen I af 14. juli 1976 og forslag
til fredning af Lien, Fosdalen og Sand mosen.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsråds-
valgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem Mo-
gens Richter Pedersen,

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Nils Schou,

For Brovst Kommune mødte Erik Tørholm,

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ketty Skriver Hansen,

Ingelise og Bent Hagemann var til stede.

Der fremlagdes :

- skrivelse af 13. juni 2005 fra Brovst Kommune med bilag 1 - 3,
- skrivelse af 24. juni 2005 fra Nordjyllands Amt, Naturkontoret.

Formanden orienterede om, at ejendommen er omfattet af Sandmose I-fred-
ningen, hvorefter der ikke må yderligere bebygges undtagen til brug for be-
stående landbrugs- eller plantagedrift. Ejendommen er endvidere omfattet af
forslag til fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen, hvorefter der indenfor
en have-gårdspladssignatur kan opføres om- og tilbygninger under fred-
ningsnævnets censur.

Det oplystes, at ejendommen ikke drives som landbrug.

Ejeren oplyste, at der ønskes opført en 32 m2 stor bygning i en højde på 4,5
meter til brug for installation af et fyr. Facade- og taghældning samt farve-
valg vil blive som på det eksisterende hus.

Ingen havde indvendinger mod det ansøgte.

Nævnet voterede og at tillod det ansøgte.

Formanden orienterede om klageadgangen.

Sagen sluttet.



Sortsøe Jensen



}, Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Fjerritslev Kommune
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev

Aalborg, den 1. marts 2006

FS 6/2006 vedr. j.nr. 312/05 - nedsivningsanlæg på matr.nr. 34 a m.fl. V.
Svenstrup by, Hjortdal.

De har den 06. januar 2006 til nævnet fremsendt en ansøgning om nedsiv-
ningsanlæg på matr.nr. 34 a V. Svenstrup, Hjortdal, der er omfattet af for-
slag til fredning af Lien m.v.

Anlæggets placering umiddelbart nord for den vej, der forløbet nord for
ejendommens bygninger er angivet på rids af 14/07-2003 og det er overfor
nævnet oplyst, at anlægget vil fremstå som en græsdækket sandmile i en
højde over terræn af ca. )Iz meter med et brønddæksel i terræn udenfor mi-
len.

Placeringen sker udenfor det i fredningsforslaget angivne have- og gårds-
pladsareal.

Nævnet har i forbindelse med andre sager foretaget besigtigelse uden indkal-
delser og konstateret, at anlægget vil blive placeret på terræn lavere end ve-
Jen .• Nævnet meddeler hermed tilladelse til det ansøgte på betingelse af, at anlæg-
get græsdækkes.

Tilladelsen, der er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, kan in-
den 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage frmsendes til fred-
ningsnævnet til videre foranstaltning.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, så-
fremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500,00 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når
klagen er modtaget fra fredningsnævnet og behandlingen af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

~G.NR. g(J~t. oiJ

Nordjyllands Amt
Naturkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø

Aalborg, den 8. december 2005

FS 68/2005 - Vedrørende fredningen af Lien, Fosdalen og Sandmosen,
Deres j.nr. 8-70-52-1-803-0001-00.

De har den 13. oktober 2005 fremsendt en ansøgning fra Benny Andersen
om indretning af en husdyrfarm på matr.nr. 4 g og 5 fY. Svenstrup, Hjortdal
med indhegning af folde og opsætning af et antal læskure til dyrene.

Sagen er behandlet på nævnets møde den 7. december 2005.

Ejendommen er beliggende indenfor området for forslag til fredning af Lien
m.v.

Dette forslag indeholdt oprindeligt forbud mod huse til frilandsgrise m.v.
men i skrivelse af7. november 2005 har sagsrejserne ændret dette til, at læs-
kure m.v. kan opsættes under fredningsnævnets censur.

Da læskure på denne ejendom ikke vil kunne ses fra arealernetiHdenfor
skrænterne og under forudsætning af, at skurene opføres aftræ i jordfarver
og forsynes med mørke, matte tage, kan nævnet tillade det ansøgte.

Der er endvidere søgt om en flytning af det på fredningsforslagets kort ind-
tegnede stiforløb over matr.nr. 4 g.

Behandling af dette spørgsmål udsættes til afgørelse er truffet i fredningssa-
gen, idet stiforløbet over matr.nr. 4 g er en del af et omfattende stiforløb i
fredningsområdet.

Med henblik på en senere overvejelse af et alternativt stiforløb langs vest-
og sydskel af matr.nr. 5f og langs sydskel afmatr.nr. 5 g, opfordres ansøge-
ren til at indhente tilladelse fra ejeren af matr.nr. 5 g.

Tilladelsen til hegning og opførelse af læskure er meddelt i henhold til fred-
ningsforslaget og kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig
klage fremsendes til fredningsnævnet til videre foranstaltning.
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Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, så-
fremt den ikke udnyttes inden 3 år.

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

Sortsøe Jensen

, I

Kopi til:

1. Knud Erik Jeppesen
2. Johan Svaneborg
3. Fjerritslev Kommune
4. Skov- og Naturstyrelsen
5. Danmarks Naturfredningsforening
6. Danmarks Naturfredningsforening, att. Christian Holm Jensen
7. Benny Andersen, Slettestrandvej 52,9690 Fjerritslev
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Frederiksborggade J5, J360 København K

11/, 33955700
Fax: 33955769
X400: S=nkn; P=sdn; A=dMOO; C=dk
E-mail.nkn@nkn.dk

., NATURKLAGENÆVNET
FORMANDEN

.- 2 MRS. 2006
J.nr.: 03-121/800-0059
RTS

•
Afgørelse

i sagen om istandsættelse og modernisering af sommerhuse på ejendom i

Brovs t Kommune

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt har den 12. august 2005 efter na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddelt afslag på en ansøgt dispen-
sation fra fredningsforslag for Lien, Fosdalen og Sandrnosen til istand-
sættelse og modernisering af et sommerhus på ejendommen matr.nr. 20 Nr.
Bratbjerg, Tranum, beliggende Redningsvejen 46. Afgørelsen er påklaget
til Naturklagenævnet af ejerne af ejendommen.

Den ansøgte ejendom er beliggende i et sommerhusområde ved Tranum
Strand. Området er omfattet af lokalplanen for Tranum Strand, der ved
den foreslåede frednings gennemførelse er tilsigtet ophævet inden for

• fredningsområdet. Ejendommen er desuden delvist omfattet af naturbe-
skyttelseslovens § 8 om klitfredede arealer.

Ejendommen er omfattet af fredningsforslag for Lien, Fosdalen og Sand-
mosen, der er udarbejdet af Nordjyllands Amt og Danmarks Naturfred-
ningsforening i juni 2004. Fredningen har bl.a. til formål at sikre og
forbedre de landskabelige værdier, så landskabet kan opleves som en
sammenhængende helhed, og at sikre de væsentlige kulturhistoriske og
kulturgeografiske træk, jf. forslagets § 1.

Ejendommen er ifølge forslaget beliggende i arealtype 8 "strandbred og
kystlandskaber", hvor der bl.a. er angivet at være landskabelige inte-
resser. Det er i forslaget angivet som delmål for områder i arealtype
8, at den eksisterende bebyggelse må bibeholdes men ikke udvides, og
der ikke omkring husene må tilplantes eller anlægges haver eller lig-•
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•
nende. Ifølge fredningsforslagets § 3 må der ikke opføres eller opstil- tt
les ny bebyggelse.

Ifølge BBR-registeret er der på ejendommen et sommerhus opført i 1950
med et areal 49 m2 og en garage opført i 1980 med et areal på 21 m2• Af
sagens akter fremgår, at huset er beliggende i første række mod havet,
på en klittop som det yderste hus mod vest. Det er opført med kvadra-
tisk grundflade og med pyramidetag med mørk tagdækning.

Ejerne af ejendommen ønsker at istandsætte og modernisere sommerhuset.
Som baggrund for ansøgningen er bl.a. anført, at huset ikke er moderni-
seret siden opførelsen i 1950, og at der nu er behov herfor med henblik
på at forhindre forfald og med henblik på en forbedring af sanitære
forhold. Udgangspunktet for projektet er at nedrive det eksisterende ..
hus og genopbygge på samme sokkel. Bebyggelsen ønskes dog samtidig ud-
videt fra 49 m2 til 54,5 m2, idet den nordvestvendte facademur opføres,

- -hvor de~ i-dag- er--en-støttemur ,-r:e0 st til- værn mod-kli tten_.-Facaderne __
mod øst og vest opføres i vandskurede teglsten og gavlene mod syd og
nord vil fremstå med mørk træbeklædning og glasfacader. Tagkonstruktio-
nen på huset ønskes ændret til et saddeltag, hvorved gavlhøjden forøges
med ca. ~ m. Taget udføres i sort pap med listedækning. Den eksisteren-
de garage, som ligger under den nuværende terrasse, ønskes inddraget
til beboelse, da der efter klitfredningsbestemmelserne ikke længere er
kørselsadgang til garagen. En ny carport på 21 m2 ønskes opført syd for
ejendommen, tæt på vejen. Carporten ønskes opført i mørkt træ med tag
af sort pap. Terrassen mod nord ønskes udvidet i husets længde og såle-
des at den sammenlagt med en forøgelse af terrassen mod sydøst udgør i
alt 38,5 m2

• De eksisterende terrasser forbliver uændrede. Terrassen ud- ..
føres i mørkt træ med gelænder af træ.

Ved en besigtigelse af ejendommen den 3. august 2005 deltog frednings-
nævnets medlemmer, ejerne samt repræsentanter for Nordjyllands Amt og

rDanmarks Naturfredningsforening. Thy Statsskovdistrikt havde ved brev
af 19. juli 2005 fremsendt en udtalelse til sagen, som blev fremlagt
ved besigtigelsen.

Thy Statsskovdistrikt bemærker i brev af 19. juli 2005, at det nuværen-
de sommerhus er beliggende på klitfredet areal, og at det ansøgte der-
for også kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 8. Dispensa-
tionspraksis på dette område er restriktiv. Almindeligvis vil der kunne
dispenseres til udvidelser af bygninger på op til 5m2

, under forudsæt-
ning af at udvidelsen tjener til forbedring af sanitære forhold i et
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mindre sommerhus (under 50 m2). Til terrasser vil der almindeligvis ikke
kunne dispenseres til anlæg af et areal på over 40 m2•

Repræsentanten for Nordjyllands Amt bemærkede bl.a., at det eksisteren-
de sommerhus er højt beliggende og synligt i første række mod havet.
Som det er bygget, er det sammen med de øvrige huse tidstypisk, hvori-
mod det moderniserede hus er afvigende fra disse med store synlig glas-
facader, ovenlysvinder og sadeltag. Det ville ifølge amtets repræsen-
tant være mere rigtigt at modernisere det eksisterende hus og bibeholde
tagkonstruktionen.

Fredningsnævnet har i afgørelse af 12. august 2005 meddelt afslag på
nedrivning af det eksisterende hus og opførelse af et nyt sommerhus som

.. begæret samt til opførelsen af en ny carport ved Redningsvejen. I den
vedlagte protokoludskrift er anført, nævnet ikke finder det dokumente-
ret, at det eksisterende hus er saneringsmodent. Desuden er husets pla-
G€l-J;-ing--~i--laoos-kabet-fI'.emhæ.\Let.r -~9- de-t-anfør-es--at--huse-t--er-opfør-t-som -et--~--------
smukt eksempel på et klassisk sommerhus, og at det er ganske identisk
med et øst for liggende hus. Det fremgår, at nævnet herefter ikke fin-
der, at kunne dispensere til et moderne hus i en ganske afvigende ud-
formning. Desuden er det i protokoludskriften anført, at nævnet ikke
kan tillade opførelsen af den ansøgte carport, da en bygning det pågæl-
dende sted vil være uden sammenhæng med byggeriet i øvrigt og vil kræve
terrænændringer i form af afgravning i klitten. Det bemærkes i protoko-
ludskriften, at nævnet ikke vil have indvendinger imod udskiftning af
sommerhusets tagbeklædning, såfremt tagkonstruktionens profil oprethol-
des, og at nævnet ikke vil modsætte sig en fornyelse af støttemuren mod

.. klitten mod øst og i et vist omfang en udvidelse af de eksisterende
terrasser efter forelæggelse af planer med en mere præcis beskrivelse.

Afgørelsen af 12. august 2005 er påklaget til Naturklagenævnet af ejen-
dommens ejere. Klagerne anfører, at ejendommen som følge af nævnets af-

~slag ikke kan opfylde de formål, med hvilke den er erhvervet, og at re-
feratet i protokoludskriften er mangelfuldt og uforståeligt, idet det
sammenholdt med fredningsnævnets afgørelse ikke klart angiver, hvad der
er tilladt på ejendommen, såfremt sagen afsluttes på dette grundlag.

Naturklagenævnets afgørelse

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse:
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Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispen-
sere fra bestemmelserne i en fastsat eller foreslået fredning, når det
ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål.

Ejendommen Redningsvejen 46 er omfattet af fredningsforslag for Lien,
Fosdalen og Sandmosen fra juni 2004. Når der er foretaget offentlig be-
kendtgørelse af et fredningsforslag, må der ikke retligt eller faktisk
foretages noget, som strider med de foreslåede fredningsbestemmelser,
jf. naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2.

Den ansøgte modernisering af sommerhuset, der omfatter nedrivning af
det eksisterende sommerhus og opførelse af et nyt, samt opførelse af en
ny carport ved Redningsvejen, er i strid med bestemmelser i frednings-
forslaget, hvorefter der ikke må opføres eller opstilles ny bebyggelse, ..
jf. fredningens § 3.

E'redningsnævnet--for--Nordj-yllandsArnt-har- v-ed-afgørelsen af 12._august-
2005 bl.a. lagt vægt på sommerhusets fremtrædende placering i landska-
bet, at sommerhuset ikke er dokumenteret saneringsmodent, og på at som-
merhuset med den nuværende udformning fremstår som et smukt eksempel på
et traditionelt sommerhus. For så vidt angår afslaget på carporten har
fredningsnævnet lagt vægt på, at bebyggelse det pågældende sted vil væ-
re uden sammenhæng med byggeriet i øvrigt og vil kræve terrænændringer
i form af afgravning i klitten.

Naturklagenævnet finder ikke, at der i denne sag er grundlag for at
tilsidesætte fredningsnævnets afslag på nedrivning af det eksisterende
hus og opførelse af et nyt sommerhus som begæret samt til opførelsen af ..
en ny carport ved Redningsvejen. Det bemærkes i den forbindelse, at den
ansøgte ejendom er i beliggende i et område med væsentlige landskabeli-
ge værdier, og at fredningen bl.a. har til formål at sikre og forbedre
de landskabelige værdier, så landskabet kan opleves som en sammenhæn-
gende helhed, og at sikre de væsentlige kulturhistoriske og kulturgeo-
grafiske træk, jf. forslagets § 1.

For så vidt angår det af klager anførte, om at det ikke er klart, hvad
der herefter er tilladt, bemærkes, at det ansøgte projekt i sin helhed
må betragtes som bortfaldet med fredningsnævnets afslag af 12. august
2005, og at en eventuel anmodning om dispensation til et revideret pro-
jekt må behandles på baggrund af en ny ansøgning herom. Desuden bemær-
kes, at der i forbindelse med gennemførelsen af fredningen for Lien, tt
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eventuel anmodning om dispensation til et revideret projekt må behand-
les på baggrund af en ny ansøgning herom. Det i protokoludskriften an-
førte må betragtes som en forhåndstilkendegiveIse om, hvilke ændringer
der kan accepteres i forhold til fredningen.

på ovenstående baggrund stadfæstes Fredningsnævnet for Nordjyllands
Amts afgørelse af 12. august 2005.

i3wi·v.YtV//l/A,
Bent Ja bsen

Vicef mand / Rasmus Thougaard Svendsen
Fuldmægtig

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88.



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

~EG.NR. ~O~ l. Oa ;:

Sissel Vinther-Nielsen
Under Lien 59, Slettestrand
9690 Fjerritslev

Aalborg, den 23. marts 2006

FS 14/2006 - vedr.læskur til heste på matr.nr. 1 nr Slettegård, Hjortdal
omfattet af forslag til fredning af Lien m.m.

De har under nævnets besigtigelse den 17. august 2005 ansøgt om dispensa-
tion til opstilling af et læskur til heste på ejendommen og De har den 22.
februar 2006 fremsendt beliggenhedsplan samt tegning og beskrivelse, der
skriftligt har været forelagt nævnets medlemmer.

Nævnet kan herefter meddele dispensation til et læskur med dimensionen
3 x 6 meter og højde 2,5 meter, opført i træ og med pladetag og placeret u-
middelbart ved den eksisterende vej. Skuret skal males i mørk farve inden-
forjordfarveskalaen.

Tilladelsen, der er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, kan in-
den 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, så-
fremt den ikke udnyttes inden 3 år.

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 af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen

$IV5 - 12/ .. OtJO 30
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

Aalborg, den 23. marts 2006

T

FS 14/2006 - vedr.læskur til heste på matr.nr. 1 nr Slettegård, Hjortdal

Vedlagt fremsendes fredningsnævnets afgørelse iovennævnte sag.

Klagevejledningen fremgår af afgørelsen.d__~_~:._~~'! --'-~
Sortsøe Jensen



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

KS Arkitekter NS
Ved Stranden 22
Postboks 1738
9100 Aalborg

Aalborg, den 23. marts 2006

FS 7/2006 - vedr. ansøgning om tilladelse til at opføre ny bebyggelse på
matr.nr. 181Vester Svenstrup by, Hjortdal, der er omfattet af forslag
til fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen.
omfattet af forslag-til fredning- af Lien m.ID.

Ved skrivelse af 11. januar 2006 har De på vegne ejeren af ovennævnte
ejendom ansøgt om tilladelse til at opføre en privatbolig i tilknytning til gal-
lerivirksomheden på ejendommen.

Fredningsnævnet har den 08. februar 2006 afholdt besigtigelse og forhand-
ling i sagen. Udskrift af forhandlingsprotokollen er tidligere udsendt.

Bygningen, der ønskes opført, har efter det oplyste en længde på ca. 20 me-
ter og er beliggende på et skrånende areal, der ikke har karakter af skrænta-
real i den tidligere fredning. Den er projekteret som en - nødvendig - privat-
bolig til erhvervsvirksomheden.

Nævnet har i forbindelse med besigtigelsen truffet beslutning om principielt
at tillade byggeriet dog på vilkår, at glasfladen på vestfacaden begrænses og
at der etableres slørende beplantning og har ved skrivelse af27. februar
2006 modtaget tegningsmateriale i overensstemmelse hermed.

Nævnet kan efter skriftlig behandling dispensere til det ansøgte byggeri, som
nu beskrevet og på betingelse, at der etableres slørende beplantning foran
hele bygningskomplekset.

Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 og kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, så-
fremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17

9000 Aalborg S-~C"'~
Telefon 96307000 -

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

Aalborg, den 23. marts 2006

:\11nrJ aCJ8t
t;!-<;ov- oq NatLJrstyral$la;n,

FS 7/2006 - vedr. ansøgning om tilladelse til at opføre ny bebyggelse på
matr.nr. 18 IVester Svenstrup by, Hjortdal.

Vedlagt fremsendes fredningsnævnets afgørelse iovennævnte sag.
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indbetales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når
klagen er modtaget fra fredningsnævnet og behandlingen af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen

Kopi sendt til:

l. Knud Erik Jeppesen
2. Johan Svaneborg
3. Arne Andersen, Gartnervænget 4, Fjerritslev
4. Nordjyllands Amt, Naturkontoret
5. Danmarks Naturfredningsforening, København
6. Danmarks Naturfredningsforening, att. Christian Holm Jensen
7. Fjerritslev Kommune
8. Skov- og Naturstyrelsen
9. KS Arkitekter Tranum ApS
10. Jan Middelbo

Side 2/2



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt afholdt den 23. august 2006 besigti-
gelse i

FS 49/2006:
Ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på matr.nr. 20a Vester
Svenstrup by, Hjortdal, der er omfattet afverserende forslag til fred-
ning af Lien, Fosdalen og Sandmosen samt fredningsnævnets kendelse
af 15. oktober 1956 vedrørende fredning af Lien.

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

For Nordjyllands Amt, Servicekontoret mødte Nils Schou,

For Fjerritslev Kommune mødte Karsten Jørgensen,

For ejeren mødte dennes hustru Laila Mølholm.

Der fremlagdes skrivelse af 18. juli 2006 fra Nordjyllands Amt med bilag 1 -
4.

Nævnsformanden oplyste kort om fredningskendelse og frednillgsforslag,
hvorefter der bl.a. er forbud mod terrænændringer.

Laila Mølholm oplyste, at ansøgningen reduceres til at omfatte en sø på ca.
800 m2 og foreviste i overensstemmelse hermed samt kortbilag den ønskede
placering øst for ejendommen.

Nils Schou oplyse supplerende, at den reducerede ansøgning vil medføre en
placering udenfor habitatiinien og §3-arealer. Der vil blive tale omjordar-
bejder, herunder en dæmning ved eksisterende grøft mod nordøst, men ter-
rænændringeme udenfor søen vil kunne begrænses. Opgravningen lægges på
nærliggende dyrket, vandlidende mark. Han har overfor ejeren tilkendegi-
vet, at det er hans opfattelse, at en eventuel sø bør anlægges, så den ikke kan
ses fra det omgivende landskab.

Ejendommen er beliggende i fredningsforslagets arealtype 10.

Laila Mølholm bemærkede, at søen efter anlæg vil have naturligt vand -
grundvand - samt overløb og at Hedeselskabet er anmodet om at udarbejde
skitse- og koteplan.

Sagen udsat på fremsendelse heraf til nævnet, der derefter forventer at kunne
tI' efgøreise.

Sortsøe Jensen



"'Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Tlf. 96307000

Nordjyllands Amt
Servicekontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø

Aalborg, den 03. oktober 2006

FS 72/2006 - vedr. Deres j.nr. 8-70-52-1-803-0001-06, mobilantenne på
Sanden Bjerggaard.

De har ~en 19. september 2006 fremsendt en ansøgning fra Sanden Bjerg-
gaard om ændring af mobilantenne.

Det fremgår af ansøgningen, at et bærerør på taget forlænges med 50 cm og
at en parabol udskiftes med en mindre.

Fredningsnævnet har censurbeføjelse i henhold til forslag til fredning af Li-
en m.v.

Sagen er behandlet efter forretningsordenens § 10, stk. 5.

Det ansøgte kan godkendes.

Sortsøe Jensen

Kopi til:
1. Knud Erik Jeppesen
2. Johan Svaneborg
3. Sanden Bjerggaard Hotel & Restaurant
4. Fjerritslev Kommune
5. Danmarks Naturfredningsforening, København
6. Danmarks Naturfredningsforening, att. Christian Holm Jensen
7. Skov- og Naturstyrelsen



-' Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17,9000 Aalborg,
Telefon 9630 70 00.

Advokat Helle Rørbæk,
Hovedvejen 150,
2600 Glostrup.

Aalborg, den 9. november 2006

Vedr. FS 77/2006:
Ansøgning om tilladelse til efter nedrivning af eksisterende sommerhus
på matr.nr. 3 bæ Lerup Klitter, Lerup at opføre et nyt på et areal om-
fattet af deklaration af 9. april 1966 samt forslag til fredning af Lien,
Fosdalen og Sandmosen og Overfredningsnævnets kendelse af 14. juli

• 1976 om fredning af Sandmosen.

Ved skrivelse af9.og 25. oktober 2006 har De anmodet om fredningsnæv-
nets tilladelse til at opføre et nyt sommerhus på matr.nr. 3 bæ Lerup Klitter,
Lerup.

Nævnet afholdt den 1. november 2006 besigtigelse og forhandling i sagen.
Udskrift af protokoltilførselen vedlægges til orientering.

Det fremgår, at ejendommen er omfattet dels affredningsdeklaration af9.
april 1966 med specifikke krav til størrelse, placering, udnyttelse m.v. dels
af forslag til fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen, hvorefter der ikke
må opføres ny bebyggelse, og dels af tidligere kendelse med censurkrav.

• Nævnet har ved en tidligere lejlighed meddelt tilladelse til at opføre et som-
merhus i området på ca. 100 m2•

De ønsker at opføre et Trelleborg Sandehus i træ, udvendigt malet med en
lys farve, mørkere sokkel og hvide vinduer. Taget græsdækkes.

Nævnet har besluttet at imødekomme Deres ansøgning, dog således at huset
skal sorttjæres som de øvrige huse i området og opføres på samme sted som
det tidligere hus ..

Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1 og i
henhold til tidligere kendelse og kan inden 4 uger påklages til Naturklage-
nævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet til videre foranstalt-
ning.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, så-
fremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når

SIV ~ -/2/ ~ ClO() 3()



0\ klagen er modtaget fra fredningsnævnet, og behandlingen bliver først påbe-
gyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis der gives
medhold i klagen.

Sortsøe Jensen.

,I
I

Kopi er fremsendt til :

1. Knud Erik Jeppesen,
2. Mogens Richter,
3. Nordjyllands Amt, Naturkontoret,
4. Brovst Kommune,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening vi Ketty Skriver Hansen,
7. Skov- og Naturstyrelsen



.,

Onsdag, den 1. november 2006 afholdt fredningsnævnet for Nordjyllands'e Amt besigtigelse i

FS 77/2006:
Ansøgning om tilladelse til efter nedrivning af eksisterende sommerhus
på matr.nr. 3 bæ Lerup Klitter, Lerup at opførre et nyt på et areal om-
fattet af deklaration af 9. april 1966 samt forslag til fredning af Lien,
Fosdalen og Sandmosen samt Overfredningsnævnets kendelse af 14. juli
1976 om fredning af Sandmosen.

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

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Annemarie Christensen,

For ejeren mødte ejendomsmægler Poul Johansen.

Der fremlagdes skrivelser af9. og 25. oktober 2006 med bilag 1 - 8 fra Helle
Rørbæk.

Nævnsformanden orienterede kort om fredningsdeklarationen, i hvilken der
er bestemmelser vedrørende størrelsen af sommerhusene på Lerup Strand-
vej, deres beliggenhed, højde og benyttelse. Forslag til fredning af Lien, Fos-
dalen og Sandmosen indeholder forbud mod ny bebyggelse. I fredningsken-
deIsen af 1976 indeholdes en censurbestemmelse. Der er tidligere i området
under FS 56/2004 meddelt tilladelse til at opføre et sommerhus på ca. 100
m2•

Poul Johansen oplyste, at ejerne afhensyn til muligheden for at forsikre hu-
set mod svamp- og insektangreb har ønsket at opfører et nyt hus, samt af
hensyn til tidens krav til sanitet m.v. tillige et større hus. Der ønskes opført
et Trelleborg Sandehus, udvendigt malet i en lys brun farve, mørkere sokkel
samt hvide vinduer. Huset placeres ovenpå eksisterende sokkel som et læn-
gehus med indskæringer til døre og græstørv på taget.

Husets areal vil blive 98 m2
•

Amtet havde ingen bemærkninger.

Nævnets 2 medlemmer havde ingen bemærkninger til det ansøgte ud over, at
huset bør sorttjæres. Sagen blev efterfølgende forelagt for nævnets tredje
medlem, der tilsluttede sig afgørelsen.

Sortsøe Jensen



"Fredningsnævnet for Nordjylland
Nordlige del
Badehusvej 17,9000 Aalborg
Tlf. 96307000

"

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

Aalborg, den 9. maj 2007

:;kov
Modtaget i
oq Naturstyrelsen

i 1 MAJ 2001

FS 13/2007 vedr. maskinhus på matr.nr. 3 c m.fl. V. Svenstrup by,
HjortdaI.

Vedlagt fremsendes fredningsnævnets afgørelse i ovennævnte sag.

Der vedlægges protokoludskrift.

v . edningen fremgår af afgørelsen.

Sortsøe Jensen

8Cb{ .00
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Fredningsnævnet for Nordjylland,
Nordlige del,
Badehusevj 17,9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00.

"

Jammerbugt Kommune,
Teknisk Forvaltning,
Toftevej 43,
9440 Aabybro.

Aalborg, den 9. maj 2007

FS 13/2007 - Ansøgning om tilladelse til at opføre maskinhus på
matr.nr. 3c m.fl. V. Svenstrup by, Hjortdal, der er omfattet af Fred-
ningsnævnet for Nordjyllands Amts kendelse af 5. december 2006 ved-
rørende fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen.

På vegne ejeme af ovennævnte ejendom har De ved skrivelse af 21. marts
2007 ansøgt om nævnets tilladelse til opførelse af en maskinhal på ejendom-
men, der er omfattet af Fredningsnævnet for Nordjylland Amts kendelse af
5. december 2006 vedrørende fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen.

Nævnet afholdt den 2. maj 2007 besigtigelse og forhandling i sagen.

Udskrift af protokoltilførsel vedlægges til orientering.

Den ansøgte bygning er beliggende på et areal, der i fredningskendelsen har
have-gårdspladssignatur og derfor undergivet nævnets censur.

Efter det om bygningens størrelse, placering, materiale- og farvevalg oplyste
og idet det er oplyst at eksisterende beplantning vil blive bevaret, besluttede
nævnet at imødekomme det ansøgte.

Afgørelsen er truffet i henhold til kendelsen og kan inden 4 uger påklages til
Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet til videre
foranstaltning.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, så-
fremt den ikke udnyttes inden 3 år.

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 fred-
ningsnævnet, og behandlingen bliver først påbegyndt, når gebyret er modta-
get. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen.
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kopi er fremsendt til :

1. Jonna Pedersen,
2. Mogens Richteer,
3. Miljøccenter Aalborg, att. Nils Schou,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København.
S. Danmarks Naturfredningsforening vi Hans Borglykke,
6. Skov- og Naturstyrelsen,
7. Susanne Vittrup og Benny Andersen.



~
Onsdag, den 2. maj 2007 afholdt Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlige
del besigtigelse og forhandling i

FS 13/2007:
Ansøgning om tilladelse til at opføre et maskinhus på matr.nr. 3c m.fl.
V. Svenstrup by, Hjortdal, der er omfattet af Fredningsnævnet for
Nordjyllands Amts kendelse af 5. december 2006 vedrørende fredning
af Lien, Fosdalen og Sandmosen.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det ministerielt
udpegede medlem Jonna Pedersen og det kommunalt udpegede medlem
Mogens Richter.

For Miljøcenter Aalborg mødte Nils Schou,

Ejerne Susanne Vittrup og Benny Andersen var mødt.

Der fremlagdes skrivelse af21. marts 2007 med bilag og skrivelse af 18.
april 2007 fra Jammerbugt Kommune.

Nævnsformanden oplyste indledningsvist, at den ansøgte maskinhal ønskes
placeret på et areal, der i fredningskendelsen har have-gårdspladssignatur og
dermed omfattet af nævnets censur.

Ejerne oplyste om det ansøgte, at det er en ca. 180 m2 stor hal, orienteret
nord/syd, opført i træ og malet i jordfarveskalaen. Den er på det højeste sted
ca. 5 meter høj. Bygningen er placeret 20 meter fra nærmeste eksisterende
bygning og skal primært indeholde landbrugsmaskiner, men også stilladser,
maskiner m.v. til anvendelse i tømrervirksomheden. Eksisterende bevoks-
ning omkring bygningerne bevares.

Jammerbugt Kommune har i skrivelse af 18. april 2007 oplyst, at såfremt
nævnet godkender ansøgninger, kan der forventes meddelt landzonetilladel-
se hertil.

Miljøcenteret havde ingen bemærkninger.

Nævnet voterede og besluttede at imødekomme det ansøgte, idet bygningen
indenfor fredningens "have-gårdsplads areal" kun i begrænset omfang vil væ-
re synlig fra de lavere liggende områder i fredningen ..

De mødende klagevejledtes.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen



, Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlige del,
Badehusvej 17,9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00.

Jammerbugt Kommune,
Team Byg,
Lundbakvej 5,
9490 Pandrup.

ItECiNl 80 h I. (JO
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Aalborg, den 31. juli 2007.

Den 28. juni 2007 har De for ejeren af matr.nr. 12 a nr. Bratbjerg, beliggen-
de Hedevejen 8, Brovst ansøgt om tilladelse til at opføre en carport på 37,5
m2 sammenbygget med eksisterende garage af samme højde som denne og
ligeledes med eternittag. -

Ejendommen er omfattet af nævnets afgørelse af december 2006 om fred-
ning af Lien, Fosdalen og Sandmosen, og det areal, hvor carporten ønskes
opført er betegnet "have-gårdspladsareal", hvor byggeri er undergivet næv-
nets censur særligt med hensyn til synligheden fra omgivelserne.

Da det fremgår af medsendt luftfoto, at carporten opføres mellem eksisteren-
de bygninger og et skovareal, kan nævnet tillade det ansøgte, idet byggeriet
ikke vil være synligt set fra omgivelserne.

Sagen er behandlet efter forretningsordenens § 10, stk.5.

Tilladelsen er udstedt i henhold til kendelsen og kan inden 4 uger påklages
til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet til vi-
dere foranstaltning.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, så-
fremt den ikke udnyttes inden 3 år.

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 fred-
ningsnævnet, og behandlingen bliver først påbegyndt, når gebyret er modta-
get. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis der gives medhold i klagen.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen.

























































































































































































































































































































































Fredningsnævn for Nordjylland, nordlig del,

Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 99688461/99688568,
Email: nordjylandnord@fredningsnaevn.dk

                                                                           Aalborg, den 2. februar 2015

FS 56/2014:

Ansøgning om tilladelse til at udvide et sommerhus på matr.nr. 3by

Lerup Klitter, der er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4.

februar 2009 om fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen.

Ved mail af 27. august 2014 videresendte Jammerbugt Kommune en
ansøgning af 1. juli 2014 fra ejerne af ovennævnte ejendom, hvorved der
ansøgtes om tilladelse til at udvide det eksisterende sommerhus med 12 m2
fra 67 m2 til 79 m2.

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009
om fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen, arealtype 3 "Parabelklit med
tilhørende afblæsningsflade".

Nævnet har behandlet sagen med besigtigelse den 21. januar 2015 og har
besluttet at meddele dispensation til det ansøgte. Fredningsnævnets
afgørelse er anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Fredningen ved Lien, Fosdalen og Sandmosen har til formål at bevare, pleje
og genoprette de landskabelige naturhistoriske, kulturhistoriske og
kulturgeografiske værdier i området som et sammenhængende åbent
kystlandskab mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slettestrand
omfattende den markante kystskrænt Lien og dennes forland, særligt de
naturtyper og arter, der udgør grundlaget for udpegning af en væsentlig del
af området som habitatområde.

Delformålet for arealtypen parabelklit med tilhørende afblæsningsflade er
sikring af de landskabelige værdier som åbent klitlandskab uden
tilplantning, læhegn, opdyrkning eller afgræsning.

Det fremgår blandt andet af fredningsbestemmelserne, at der ikke må
opføres ny bebyggelse, ligesom der er særlige bestemmelser for have-
gårdspladsarealer, hvortil denne ejendom ikke hører, da den er beliggende i
landzone.

Ansøgerne har oplyst, at de ønsker at udvide husets længde mod øst med 2
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meter, hvilket medfører en arealudvidelse på ca. 12 m2. Tilbygningen vil
blive udført i samme materialer og udformning som den eksisterende
bebyggelse og med græstørv på taget.

Naturstyrelsen har i en udtalelse af 7. november 2014 oplyst, at ejendommen
er beliggende i Natura2000-område, dog således at arealerne umiddelbart
omkring huset i en afstand af ca. 3 meter ikke er omfattet af
udpegningsgrundlaget. Områderne omkring huset består af de udpegede
naturtyper klithede, grårisklit, enebærklit og grå/grøn klit i mosaik. Det
vurderes, at det ansøgte ikke vil beskadige eller medføre ødelæggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af
habitatdirektivets bilag IV. Herudover vurderes det, at det ansøgte i sig selv,
eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke kan påvirke Natura
2000-området væsentligt samt at det ansøgte ikke vil beskadige leve-eller
voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen under en besigtigelse den 21. januar
2015. I besigtigelsen deltog nævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre,
det ministerielt udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt
udpegede medlem Jens Præstegaard, Jammerbugt Kommune v/ Poul Erik
Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening v/ Mariann Stenholm, Dansk
Ornitologisk Forening v/ Jørgen Jensen samt ejerne.

Ejerne oplyste, at udvidelsesprojektet skyldes et ønske om at huset kan
indeholde et større soverum end i dag, hvor de to rum er på 5 m2 og ét er på
6 m2. Tørv fra det areal, hvor udvidelsen sker, vil blive brugt på taget.
Overskydende jord køres bort fra området.

Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening
bemærkede, at de anså det ansøgte for at være en beskeden udvidelse, men
at der bør stilles et vilkår om, at udbygningen bliver i samme materialer og
farver som det eksisterende hus.

Nævnets afgørelse

Af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 fremgår, at fredningsnævnet kan
meddele dispensation fra en fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte
ikke vil stride 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 betydelige
forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.

Fredningsnævnet skal derfor meddele dispensation, såfremt der skal
foretages udvidelse af det eksisterende sommerhus.
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Fredningsnævnet kan efter en samlet vurdering af byggeriets størrelse og
udseende med en tilbagetrukket beliggenhed bagved det eksisterende hus,
samt efter oplysninger om, at byggeriet ikke vil være i strid med

naturbeskyttelseslovens § 50, stk.2, meddele dispensation til det ansøgte.
Det forudsættes, at der anvendes samme materialer og farver som det
eksisterende sommerhus.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
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. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du
plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den
myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er
tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale
et gebyr på kr. 500. 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 den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen.
Myndig heden videresender herefter anmodningen til Natur- og
Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes.

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

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:
· Tage Leegaard,
· Jens Præstegaard,
· Naturstyrelsen, København, 4112-02587,
· Naturstyrelsen, Det Åbne Land,
· Jammerbugt Kommune, att. Poul Erik Nielsen,
· Danmarks Naturfredningsforening, København,
· Dansk Ornitologisk Forening, København,
· Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
· Karen Skjeldsager.



Fredningsnævnet for Nordjylland,

Nordlig del,

Telefon 9968 8461 / 9988 8568

Email: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Jammerbugt Kommune

                                                                                          Den 17. marts 2015

FS 28/2014:
Nedsivningsanlæg på Fosdalvej 69, Brovst.

Ved mail af 11. april 2014 har Fredningsnævnet fra Jammerbugt Kommune
på vegne Naturstyrelsen Thy modtaget ansøgning om tilladelse til at etablere
et nedsivninganlæg på matr.nr. 1c Lerup Præstegård, Lerup, der ejes af Na-
turstyrelsen Thy.

Arealet er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 4. februar
2009 om fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen, og fredningsnævnet skal
derfor meddele dispensation, hvis projektet skal gennemføres.

Nævnet har skriftligt behandlet sagen og har besluttet at meddele dispensati-
on til det ansøgte. Begrundelsen for nævnets afgørelse er anført nedenfor i
afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Fredningen af Lien, Fosdalen og Sandmosen har blandt andet til formål at
bevare, pleje og genoprette de landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoris-
ke og kulturgeografiske værdier i området som et sammenhængende åbent
kystlandskab mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand
omfattende den markante kystskrænt Lien og dennes forland, særligt de na-
turtyper og arter,der udgør grundlaget for udpegning af en væsentlig del af
området som habitatområde, samt - med respekt for disse værdier - at forbe-
dre udnyttelsen af områdets rekreative værdier ved udvidelse af den offentli-
ge adgang til området med henblik på oplevelsen af det åbne kystlandskab.

Det fremgår blandt andet af fredningsbestemmelserne, at der ikke må foreta-
ges opdyrkning eller jordbearbejdning, terrænændringer, herunder påfyld-
ning, opfyldning, planering eller afgravning.

Naturstyrelsen har i en udtalelse af 20. februar 2015 oplyst, at ejendommen
er beliggende i have-gårds-pladsområde, og at det ansøgte har en volumen
på 12,4 m3, et sivedræn på 30*6 meter med længste drænstreng på 15 meter,
der etableres som et hævet mileanlæg 0,7 meter over terræn. Afstanden til
grundvandet er 1,65 meter. Anlægget er i et revideret projekt i forhold til det
oprindelige projekt placeret yderligere mod vest og trukket ind i nærheden af
et buskads for derved at øge afstanden mest muligt til de nærliggende Natura
2000 naturtyper.
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Der er på stedet kortlagt naturtyperne stabile kystklitter med urteagtig vege-
tation ca. 15-20 meter fra det projekterede anlæg. Det vurderes, at det ansøg-
te ikke vil kunne påvirke Natura 2000-området negativt i væsentlig grad, li-
gesom det ikke vil medføre beskadigelse af plantearter eller yngle-eller ra-
steområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet bestående af formanden, dommer Niels Bjerre, det mini-
sterielt udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede med-
lem Jens Præstegaard har skriftligt behandlet sagen.

Fredningsnævnets afgørelse

Af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1 fremgår, at fredningsnævnet kan med-
dele dispensation fra en fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke
vil stride mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.2, at frednings-
nævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et in-
ternationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en for-
ringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af ar-
ter, som området er udpeget for.

Ved fredningen af Lien, Fosdalen og Sandmosen er det forbudt at foretage
terrænændringer, hvorfor fredningsnævnet skal meddele dispensation, så-
fremt det ansøgte nedsivningsanlæg skal etableres.

Fredningsnævnet skal herved meddele dispensation til det ansøgte, der er
beliggende i have-gårdsplads-areal, og som ikke vil indebære en forringelse
af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som
området er udpeget for.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

• adressaten for afgørelsen,
• 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
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varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører
sådanne interesser.

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

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

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

Denne dispensation må ikke udnyttes før klagefristens udløb og bortfalder,
såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

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

                                                   Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

Tage Leegaard,
Jens Præstegaard,
Naturstyrelsen, København, 4112-02330,
Jammerbugt Kommune, att. Katrine Haagensen,
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
Naturstyrelsen, Thy.



Fredningsnævnet for Nordjylland,

Nordlig del,

Telefon 9968 8461/ 9868 8568

Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Jammerbugt Kommune,
Vand og Natur,
Toftevej 43,
9440 Aabybro.

                                                                                             Den 18. juli 2015

FS 29/2015: Flytning af hesteskur.

Fredningsnævnet har den 29. april 2015 fra Jammerbugt Kommune modta-
get en videresendt ansøgning fra Arendse B. Dahlstrøm-Kronborg om tilla-
delse til at flytte et hesteskur fra matr.nr. 1nr Slettegård, Hjortdal til matr.nr.
1m smst.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele
dispensation til det ansøgte. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for
i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009
om fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen, hvis hovedformål er at bevare,
pleje og genoprette de landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og kul-
turgeografiske værdier i området som et sammenhængende, åbent kystlandskab
mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand. Fredningen omfat-
ter den markante kystskrænt Lien og dennes forland, særligt de naturtyper og
arter, der udgør grundlaget for udpegning af en væsentlig del af området som
habitatområde, samt med respekt for disse værdier at forbedre udnyttelsen af
områdets rekreative værdier ved udvidelse af den offentlige adgang til området
med henblik på oplevelsen af det åbne kystland skab. Herudover er der for det
areal, denne ejendommen er beliggende i, et delformål for arealtype 2: Eng- og
mosearealer nedenfor skrænterne: om sikring af et sammenhængende eng- og
moselandskab med genopretning af Svenstup Å som naturligt vandløb med na-
turlige hydrologiske forhold.

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet, at der ikke må foretages
terrænændringer, herunder påfyldning, opfyldning, planering eller afgravning
ligesom der ikke må opføres eller opstilles ny bebyggelse, herunder boder,
skure, hytter eller lignende.

Jammerbugt Kommune oplyser i sin fremsendelsesskrivelse, at ansøgeren
ønsker at flytte et eksisterende hesteskur fra naboens ejendom til egen ejendom.
Arealerne er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, samt Natura 2000-
område, men flytningen af skuret skønnes ikke at ville påvirke dette, der ikke
er levested for dyr oplistet på habitatdirektivets bilag II eller IV.

Sagens behandling



Side 2/3

Fredningsnævnet har behandlet sagen i et møde med besigtigelse den 24. juni
2015. I besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels
Bjerre, det ministerielt udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt
udpegede medlem Jens Præstegaard. For Danmarks Naturfredningsforening
mødte Mariann Stenholm og for ejeren mødte Jakob Dalstrøm-Kronborg.

Jakob Dalstrøm-Kronborg påpegede, at det areal, skuret ønsket flyttet til i det
nordøstlige hjørne af marken er lavere beliggende end det sted, det nu er
beliggende.

Danmarks Naturfredningsforening havde ingen bemærkninger til det ansøgte,
som dels vil sikre naturpleje af arealerne og dels er diskret beliggende.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Lien og Fosdalen er en landskabsfredning til
bevarelse og pleje samt genoprettelse af de landskabelige værdier i området.
Fredningen indeholder forbud mod terrænændringer og opførelse af
bygninger, skure, boder eller andre indretninger. Det foretagne tiltag kræver
derfor 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 og 3. Da
hesteskuret ønskes bevaret i sin fremtoning og flyttes til en diskret placering
i markens nordøstlige hjørne, finder nævnet ikke, at dette vil stride mod
fredningens formål og meddeler herefter dispensation til det ansøgte.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

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

Klageberettigede er jf naturbeskyttelseslovens § 86:
• adressaten for afgørelsen,
• 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,
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• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
   beskyttelse af natur og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
   varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
   interesser.

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

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

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

En dispensation må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder,
såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

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

                                                 Med venlig hilsen

                                                    Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

Tage Leegaard,
Jens Præstegaard,
Naturstyrelsen, København,
Jammerbugt Kommune v/ Marianne Skaarup Lindhardt,
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening v/ Mariann Stenholm,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
Arendse Dalstrøm-Kronborg.



Fredningsnævnet for Nordjylland,

Nordlig del,

Telefon 9968 8461/ 9968 8568

Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Jammerbugt Kommune,

                                                                        Aalborg, 13. september 2015
FN-NJN 39/2015:
Etablering af nedsivningsanlæg på Vestkystvejen 48, Brovst.

Fredningsnævnet har den 8. juli 2015 fra Jammerbugt Kommune modtaget
en ansøgning om tilladelse til på matr.nr. 5c Nr. Bratbjerg, Tranum, belig-
gende Vestkystvejen 48, Brovst at etablere et nedsivningsanlæg. Ejeren af
ejendommen er Møller Abildgaard.

Jammerbugt Kommune har i supplerende ansøgning efter nævnets besigti-
gelse den 31. august 2015 ansøgt om tilladelse til at etablere en mile med
højde 1 meter over terræn på grund af grundvandsspejlet.

Efter besigtigelse af ejendommen og efterfølgende votering i sagen har fred-
ningsnævnet besluttet at meddele dispensation til det ansøgte. Begrundelsen
for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Ejendommen er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 4. feb-
ruar 2009 om fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen, der blandt andet
har til formål at bevare, pleje og genoprette de landskabelige, naturhistoris-
ke, kulturhistoriske og kulturgeografiske værdier i området som et sammen-
hængende åbent kystlandskab mellem sommerhusområderne ved Rødhus og
Slette Strand. Fredningen omfatter den markante kystskrænt Lien og dennes
forland, særligt de naturtyper og arter, det udgør grundlaget for udpegning af
en væsentlig del af området som habitatområde, samt - med respekt for disse
værdier - at forbedre udnyttelsen af områdets rekreative værdier ved udvi-
delse af den offentlige adgang til området med henblik på oplevelsen af det
åbne kystlandskab.

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at der ikke må foretages opdyrk-
ning eller jordbearbejdning, terrænændringer, herunder påfyldning, opfyld-
ning, planering eller afgravning.

Det fremgår af ansøgningen, at anlæggets samlede areal er på ca 40 m2. Af
kommunens supplerende ansøgning fremgår, at der ønskes etableret en sand-
mile i en højde på én meter over terræn for at få tilstrækkelig afstand til
grundvandsspejlet.

Naturstyrelsen har i udtalelse af 18. august 2015 oplyst, at ejendommen er
en landbrugsejendom, hvor det ansøgte anlæg ønskes placeret i et have-
gårds-pladsområde

Der er ikke oplysninger om, at det ansøgte vil kunne påvirke Natura2000-
området negativt i væsentlig grad, ligesom det ikke vil medføre beskadigelse
af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af
habitatdirektivets bilag IV.



Side 2/4

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 26.
august 2015. I besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved dommer Niels Bjer-
re og det ministerielt udpegede medlem Tage Leegaard. Det kommunalt ud-
pegede medlem Jens Præstegaard havde meldt forfald, men har efterfølgen-
de deltaget i votering i sagen. Derudover mødte for Jammerbugt Kommune
Katrine Haagensen og for Dansk Botanisk Forening Flemming Thorning-
Lund samt ejeren.

Muligheden for, at ansøgningen burde omfatte et mileanlæg blev drøftet. In-
gen havde bemærkninger til det ansøgte, heller ikke under denne forudsæt-
ning.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Lien, Fosdalen og Sandmosen er blandt andet en
bevarende landskabsfredning Herudover er der blandt andet en bestemmelse
om, at terrænændring ikke er tilladt.

Projektet kræver derfor 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 skal herved meddele dispensation til det ansøgte, der er
beliggende i have-gårdspladsareal, da det ansøgte ikke ses at være i strid
med fredningens formål.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klage-
fristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal
ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .Klagefristen ud-
løber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber
på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
· Adressaten for afgørelsen,
· ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
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· offentlige myndigheder,
· en berørt nationalparkfond,
· lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
         afgørelsen,
· landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-
         skyttelse af natur og miljø, og
· landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
         varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så-
         danne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en kla
ge, at den, der klager indbetaler et gebyr på 500 kr.

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Kla-
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen
kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberet-
tigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets
kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er for-
længelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er
medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ik-
ke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret,
hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteins-
tansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager
trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet
har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der
taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget
sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyt-
tes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte
være afsluttet.

                                                Med venlig hilsen

                                                   Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:
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1. Tage Leegaard,
2. Jens Præstegaard,
3. Naturstyrelsen, København,NST 4112-03196,
4. Jammerbugt Kommune,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening v/ Mariann Stenholm,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
10. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
11. Møller Abildgaard,
12. Per Holen Christensen.



Fredningsnævnet for Nordjylland,

Nordlig del,

Telefon 9968 8461 / 9968 8568,

Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Jammerbugt Kommune,

Byg.

                                                                                      1. december 2015

FN-NJN 49/2015: Ombygning af sommerhus ved Under Lien 88.

Fredningsnævnet har den 19. august 2015 fra Jammerbugt Kommune mod-
taget en videresendt ansøgning om tilladelse til at foretage ombygning af et
sommerhus på matr.nr. 36b V. Svenstrup by, Hjortdal, beliggende Under Li-
en 88, 9690 Fjerritslev.

Efter besigtigelse af ejendommen har fredningsnævnet besluttet at meddele
dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om
fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund
Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009
om fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen, der har til hovedformål at be-
vare, pleje og genoprette de landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske
og kulturgeografiske værdier i området som et sammenhængende kystland-
skab mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand omfattende
den markante kystskrænt Lien og dennes forland, særligt de naturtyper og
arter, der udgør grundlaget for udpegning af en væsentlig del af området
som habitatområde. Arealtype 3 - parabelklit med tilhørende afblæsningsfla-
de - har som delformål at sikre de landskabelige værdier som et åbent klit-
landskab uden tilplantning, læhegn, opdyrkning eller afgræsning. 

Ejendommen har på fredningskortet en signatur med have-gårds-pladsareal,
hvorefter fredningen ikke er til hinder for, at fredningsnævnet kan godkende
udvidelse af eksisterende erhvervsbygninger i arealtyperne 9 og 10 og uden
for disse arealtyper vedligeholdelse eller mindre om- og tilbygninger til eksi-
sterende bygninger med bevarelse af særlige karakteristika.

Projektet omfatter udskiftning af tagkonstruktionen og nyt stråtag samt for-
nyelse af ydervægge mod nord samt nye døre og vinduer. Der foretages in-
gen udvidelse eller tilbygning af det eksisterende bebyggede areal på 132
m2. Projektet udføres i samme materialer som det eksisterende byggeri med
vandskurede teglsten som hvidkalkes. Der er til sagen fremsendt tegnings-
materiale.

Jammerbugt har fremsendt sagen med anbefaling.

Sagens behandling

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 11.
november 2015. I besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden,
dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem Tage Leegaard og
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det kommunalt udpegede medlem Jens Præstegaard. For Jammerbugt Kom-
mune mødte Ole Nielsen; for Danmarks Naturfredningsforening mødte Ma-
riann Stenholm. Ejerne Lise Emborg og Jens Hostrup var mødt sammen
med arkitekt Jørgen Jensen.

Ansøgerne henviste til det fremsendte materiale og oplyste supplerende, at
bygningen formentlig vil blive ca. 1/2 m højere end den eksisterende, men
vil holde sig inden for det maksimalt tilladte højde på 8,5 m. Gavlene vil ef-
ter ombygningen blive symmetriske, og huset vil i det hele taget fremtræde
mere egnstypisk. Ansøgerne oplyste, at den slørende beplantning mod havet
opretholdes.

Jammerbugt Kommune og Danmarks Naturfredningsforening havde ingen
bemærkninger.

Jammerbugt Kommune oplyste, at ejendommen er beliggende i Natura2000-
område, men at ombygningen ikke vil få negativ effekt derpå.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af Lien, Fosdalen og Sandmosen har som overordnet formål at
bevare, pleje og genoprette de landskabelige værdier i området og med be-
stemmelser i arealtype 3:parabelklit med tilhørende afblæsningsflade, som
delformål at sikre de landskabelige værdier som et åbent klitlandskab uden
tilplantning, læhegn, opdyrkning eller afgræsning.

Ejendommen har på fredningskortet en signatur med have-gårds-pladsareal.

Projektet kræver derfor fredningsnævnets godkendelse i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk.1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispen-
sation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

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

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

Fredningsnævnet kan endvidere lægge til grund, at ejendommens grundareal
ved ombygningen ikke udvides, og at ejendommen med opretholdelse af slø-
rende beplantning ikke vil være mere synlig fra det omgivende landskab
samtidig med, at ejendommen samlet set får et mere harmonisk præg.

Klagevejledning
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Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klage-
fristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal
ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.Klagefristen udlø-
ber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber
på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende  hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
· Adressaten for afgørelsen,
· ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
· offentlige myndigheder,
· en berørt nationalparkfond,
· lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
         afgørelsen,
· landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-
          skyttelse af natur og miljø, og
· landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
         varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så-
         danne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en kla-
ge, at den, der klager indbetaler et gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Kla-
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen
kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberet-
tigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets
kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er for-
længelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er
til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret,
hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteins-
tansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager
trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet
har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der
taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget
sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyt-
tes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte
være afsluttet.
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                                                      Med venlig hilsen

                                                          Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Jens Præstegaard,
3. Naturstyrelsen, København,
4. Jammerbugt Kommune, sagsnr. 02.34.02-P19-328-15,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Mariann Stenholm,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Vagn Gjerløv,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Jens Hostrup,
11. Jørgen Jensen.



Fredningsnævnet for Nordjylland,

Nordlig del,

Telefon 9968 8461 / 9968 8568

Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Niras A/S

1. december 2015

FN-NJN 63/2015: Udskiftning af operatørvogn m.v. i Tranum skydeter-

ræn.

Fredningsnævnet modtog den 9. oktober 2015 fra Niras A/S på vegne For-
svarsministeriets Ejendomsstyrelse ansøgning om udskiftning af operatør-
vogn, flytning af udsigtspost og fjernelse af betonelementer på matr.nr. 11a
Nr. Bratbjerg, Tranum.

Efter afholdelse af møde i sagen har fredningsnævnet besluttet at meddele
dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om
fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund
Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009
om fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen, der har som hovedformål at
bevare, pleje og genoprette de landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoris-
ke og kulturgeografiske værdier i området som et sammenhængende kyst-
landskab mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand omfat-
tende den markante kystskrænt Lien og dennes forland, særligt de naturtyper
og arter, der udgør grundlaget for udpegning af en væsentlig del af området
som habitatområde. Endvidere ønsker man med fredningen at forbedre ud-
nyttelsen af områdets rekreative værdier med udvidelse af den offentlige ad-
gang til området med henblik på oplevelsen af det åbne kystlandskab.

Ejendommen er kortlagt som arealtype 5: andre klitlandskaber på marint for-
land. Her har man som delmål at sikre det åbne klitlandskab med mulighed
for fri udvikling af nye klitdannelser og særligt med sikring af gunstig beva-
ringstilstand for de prioriterede naturtyper 2130, stabile kystklitter med urte-
vegetation, og 2140, stabile kalkfattige klitter med dværgbuskvegetation,
samt opgivelse af omdriftsarealer. Området har bestemmelser om, at der ik-
ke må foretages terrænændringer, herunder påfyldning, opfyldning, plane-
ring eller afgravning, ligesom der heller ikke må opføres eller opstilles ny
bebyggelse, herunder boder, skure, hytter eller lignende.

Det fremgår af Naturklagenævnets delafgørelse af 12. juni 2006, at fred-
ningsbestemmelser, der pålægges de dele af område 5D, der indgår i Tranum
Skydeterræn, ikke vil få retsvirkninger, så længe området er omfattet af
drifts- og plejeplan 2000-2014 eller planer af tilsvarende indhold. Det er op-
lyst, at drifts- og plejeplan 2000-2014 for Skydeområde Tranum er udløbet
og ikke endnu erstattet af tilsvarende planer. Nærværende sag behandles der-
for med baggrund i fredningsbestemmelserne.

Ansøgerne har om udskiftning af operatørvogn oplyst, at udskiftning er nød-
vendiggjort, idet den eksisterende operatørvogn er stærkt nedslidt. Operatør-
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vognen, der anvendes året rundt, er nødvendig i forbindelse med gennemfør-
sel af skydeaktiviteter og til sikring af sikkerhedsforholdene under
skarpskydning. Fra operatørvognen er der visuel kontrol og styring af skyd-
ningerne på feltskydebaner med elektronisk selvmarkerende målskiver. Den
eksisterende vogn er placeret på et flisebelagt område hævet ca. 1/2 m over
eksisterende terræn. Størrelsen udgør 6,15 x 2,55 m (15,7 m2) og 2,85 m
høj. Dertil kommer et tilhørende toilet på 1,5 x 1,5 m. Samlet grundplan er
på 18 m2

Den ansøgte operatørvogn placeres samme sted frem til 2018, hvor der vil
blive ansøgt om en blivende placering. Den er på 8,81 x 2,60 m (22,90 m2)
og 3,22 m høj. Samlet grundplan er på 23 m2. Vognen placeres 0,4 meter la-
vere end den eksisterende vogn, således at overkanten af vognen ikke vil
være højere i terrænet. Toilettet er indbygget i den nye vogn og en udvendig
trappe fjernes.

Området er beliggende i Natura2000 og med potentielle arter på Habitatdi-
rektivets bilag IV-arter. Ansøgeren vurderer, at projektet ikke væsentligt vil
påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000, samt at yngle- og rasteplad-
ser for markfirben ikke påvirkes således at den økologiske funktionalitet for
arten ødelægges.

Ansøgerne har om flytning af udsigtspost oplyst, at denne har til formå at
sikre, at ingen civile færdes på skydeterrænet under skydninger. Udsigtspo-
sten er placeres i første klitrække og er på grund af mange års sandfygning i
dag trukket ca. 16 meter ind i klitten fra klitfoden, hvilket reducerer mulig-
heden for at overvåge strandarealerne. Der ønskes derfor en fremrykket pla-
cering med ca. 15 m, således at placeringen flugter klitfoden. Udsigtsposten
placeres således, at husets bund befinder sig ca. 1/2 m over terræn ved klit-
fod, og dermed kommer udsigtspunktet til at ligge ca. 1,5-2 m over terræn.

Området er beliggende i Natura 2000-område og med potentielle arter på
Habitatdirektivets bilag IV-arter. Ansøgeren vurderer, at projektet ikke væ-
sentligt vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000, samt at yngle- og
rastepladser for markfirben ikke påvirkes således at den økologiske funktio-
nalitet for arten ødelægges.

Ansøgerne har om fjernelse af betonfundamenter på skydeområdet oplyst, at
der på 5 lokaliteter er fjernet båker på terræn, hvor der er efterladt de beton-
fundamenter, der har sikret båkernes stabilitet. Disse elementer ønskes nu
fjernet ved opgravning, hvilket vil påvirke et område på samlet 100-200 m2
pr. båke. Området vil blive efterbehandlet og efterladt uden synlige spor.

De sydligste og midterste af fundamenterne således som det fremgår af an-
søgningsmaterialet , er beliggende i Natura 2000-område og med potentielle
arter på Habitatdirektivets bilag IV-arter. Ansøgeren vurderer, at projektet
ikke væsentligt vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000, samt at
yngle- og rastepladser for markfirben ikke påvirkes således at den økologis-
ke funktionalitet for arten ødelægges.

Naturstyrelsen, Det åbne land, har i udtalelse af 10. november 2015 henholdt
sig til de af ansøgeren opgivne oplysninger.
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Arealerne er ejet af Naturstyrelsen, der med Forsvarsministeriets Ejendoms-
styrelse har indgået en lejeaftale vedrørende ca. 1200 ha inkl. skydebaner,
øvelsesbaner, bygninger og Klitgården.

Jammerbugt Kommune har tillige fremsendt udtalelse af 18. august 2015.

Sagens behandling

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde på Klitgården den 11. no-
vember 2015. Fredningsnævnet var mødt ved formanden, dommer Niels
Bjerre, det ministerielt udpegede medlem Tage Legaard og det kommunalt
udpegede medlem Jens Præstegaard. For Jammerbugt Kommune mødte Ole
Jensen, for Danmarks Naturfredningsforening mødte Mariann Stenholm, for
Forsvarets Ejendomsstyrelse mødte chef for driftsområde Borris Margit I.
Pram Kofoed og kasernemester Ole Pedersen, for Naturstyrelsen, Vendsys-
sel mødte Mogens Sonne Hansen og for Niras A/S mødte Lone Godske.

Jammerbugt Kommune havde ingen bemærkninger til det ansøgte.

Danmarks Naturfredningsforening udtalte sig positivt for så vidt angår ope-
ratørvogn og fjernelse af betonelementer og kunne ud fra et funktionsmæs-
sigt synspunkt acceptere flytningen af udsigtsposten.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen har som hovedformål at bevare,
pleje og genoprette de landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og
kulturgeografiske værdier i området og med bestemmelser i arealtyrpe 5: an-
dre klitlandskaber på marint forland, der har som delmål at sikre det åbne
klitlandskab med mulighed for fri udvikling af nye klitdannelser og særligt
med sikring af gunstig bevaringstilstand for de prioriterede naturtyper 2130,
stabile kystklitter med urtevegetation, og 2140, stabile kalkfattige klitter
med dværgbuskvegetation, samt opgivelse af omdriftsarealer. Området har
bestemmelser om, at der ikke må foretages terrænændringer, herunder på-
fyldning, opfyldning, planering eller afgravning. ligesom der ikke må opfø-
res eller opstilles ny bebyggelse, herunder boder, skure, hytter eller lignende.

Projektet kræver derfor fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk.1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispen-
sation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at frednings-
nævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et in-
ternationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en for-
ringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af ar-
ter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af
§ 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.
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Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensati-
on ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet lægger endvidere til grund, at opsætning af ny midlertidig
operatørvogn er nødvendig på grund af nedslidning af den eksisterende
vogn, og at den i terrænet ikke vil syne mere. Det lægges yderligere til
grund, at der efter fjernelse af betonelementerne sker fuld retablering af are-
alerne, og endelig lægges til også til grund, at en flytning af udsigtsposten er
nødvendig af sikkerhedsmæssige årsager.

På denne baggrund kan nævnet meddele dispensation til det ansøgte.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klage-
fristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal
ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.Klagefristen udlø-
ber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber
på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende  hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
· Adressaten for afgørelsen,
· ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
· offentlige myndigheder,
· en berørt nationalparkfond,
· lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
         afgørelsen,
· landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-
          skyttelse af natur og miljø, og
· landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
         varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så-
         danne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en kla-
ge, at den, der klager indbetaler et gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Kla-
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen
kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberet-
tigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets
kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er for-
længelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er
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til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret,
hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteins-
tansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager
trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet
har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der
taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget
sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyt-
tes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte
være afsluttet.

                                                      Med venlig hilsen

                                                          Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Jens Præstegaard,
3. Naturstyrelsen, København,
4. Jammerbugt Kommune, sagsnr. 01.05.10-P25-3-15,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Mariann Stenholm,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Vagn Gjerløv,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Naturstyrelsen, Vendsyssel,
11. Niras A/S, projekt 221104,
12. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
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FN-NJN 55/2015: Lagerbygning på Hjortdalvej 227, Fjerritslev.

Fredningsnævnet har den 14. september 2015 fra Jammerbugt Kommune
modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en lagerbygning på ma-
tr.nr. 15a V. Svenstrup by, Hjortdal, beliggende Hjortdalvej 227, 9690 Fjer-
ritslev.

Efter besigtigelse af ejendommen har fredningsnævnet besluttet at meddele
dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om
fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund.

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009
om fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen, der har som hovedformål at
bevare, pleje og genoprette de landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoris-
ke og kulturgeografiske værdier i området som et sammenhængende kyst-
landskab mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand omfat-
tende den markante kystskrænt Lien og dennes forland, særligt de naturtyper
og arter, der udgør grundlaget for udpegning af en væsentlig del af området
som habitatområde. Arealerne er beliggende i arealtype 10C: landbrugsjord
oven for skrænterne, der har som delformål at sikre et åbent kulturpræget
landskab med censur af landskabelige hensyn af bebyggelse og beplantning
med udvidet offentlig adgang. Fredningen har bestemmelser om, at bebyg-
gelse ikke er tilladt, dog er fredningen ikke til hinder for, at fredningsnævnet
kan godkende udvidelse af eksisterende erhvervsvirksomheder (landbrug,
pensionat m.v.) i arealtyperne 9 og 10. Det er en forudsætning for godken-
delsen, at nybyggeriets højde ikke overstiger 8,5 m, og at bygningerne ikke
vil fremtræde mere iøjnefaldende i landskabet end de eksisterende bygnin-
ger.

Det planlagte byggeri er oplyst i sin helhed at være beliggende inden for ha-
ve-gårdspladsareal og er på 12 x 7,5 m.

Det fremgår af ansøgningen, at lagerbygningen skal anvendes til lagertanke
til langtidslagring af alkoholholdige drikke, og at bygningen ikke opvarmes.

Sagens behandling

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 11.
november 2015. I besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden,
dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem Tage Leegaard og
det kommunalt udpegede medlem Jens Præstegaard. For Jammerbugt Kom-
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mune mødte Gunnar Hansen og Ole Jensen, og for Danmarks Naturfred-
ningsforening mødte Marian Stenholm. Ejeren Anders Bilgram var mødt.

Anders Bilgram oplyste om det ansøgte, at bygningens facader  vil blive op-
ført i kalmarbrædder malet i jordfarver og med sort ståltag. Højden bliver ca.
5 m.

Jammerbugt Kommune oplyste, at ejendommen er beliggende i Natura
2000-område, og at byggeriet ikke vil udgøre væsentlige hindringer for ud-
pegningsgrundlaget. Derudover bemærkede kommunen, at taget bør udføres
i mørkt refleksfrit materiale. Hvis det af brandmæssige hensyn er nødvendigt
med en brandkam på 30 cm. på den eksisterende bygning, vil taget på på ny-
bygningen blive hævet tilsvarende.

Danmarks Naturfredningsforening havde ingen bemærkningen, men tilslut-
tede sig kommunens krav om, at taget udføres i mørkt refleksfrit materiale.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen, er en landskabsfredning, der har
til hovedformål blandt andet at bevare, pleje og genoprette de landskabelige,
naturhistoriske, kulturhistoriske og kulturgeografiske værdier i området og
med bestemmeler i arealtype 10C: landbrugsjord oven for skrænterne, der
har som delformål at sikre et åbent kulturpræget landskab med censur af
landskabelige hensyn af bebyggelse og beplantning med udvidet offentlig
adgang. Fredningen har derudover bestemmelser om, at bebyggelse ikke er
tilladt, men at fredningsnævnet inden for de på kortet markerede have- og
gårdspladsarealer kan godkende udvidelse af eksisterende erhvervsvirksom-
heder (landbrug, pensionat m.v.) i arealtyperne 9 og 10. Det er en forudsæt-
ning for godkendelsen, at nybyggeriets højde ikke overstiger 8,5 m, og at
bygningerne ikke vil fremtræde mere iøjnefaldende i landskabet end de eksi-
sterende bygninger.

Projektet kræver derfor fredningsnævnets godkendelse i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk.1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispen-
sation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

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

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

Herudover lægger fredningsnævnet til grund, at projektet, der er beliggende
i have- og gårdspladsareal ved sin lette konstruktion, størrelse samt materia-
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le- og farvevalg ikke i væsentlig grad vil blive synligt fra forlandet.

Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klage-
fristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal
ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.  eller Virk.dk, jf. også vejledningen på
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.Klagefristen udlø-
ber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber
på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende  hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
· Adressaten for afgørelsen,
· ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
· offentlige myndigheder,
· en berørt nationalparkfond,
· lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
         afgørelsen,
· landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-
          skyttelse af natur og miljø, og
· landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
         varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så-
         danne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en kla-
ge, at den, der klager indbetaler et gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Kla-
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen
kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberet-
tigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets
kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er for-
længelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er
til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret,
hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteins-
tansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager
trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet
har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der
taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget
sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
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Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyt-
tes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte
være afsluttet.

                                                      Med venlig hilsen

                                                          Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Jens Præstegaard,
3. Naturstyrelsen, København,
4. Jammerbugt Kommune, att. Gunnar Hansen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Mariann Stenholm,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Vagn Gjerløv,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Anders Bilgram.



Fredningsnævnet for Nordjylland,

Nordlig del,

Telefon: 9968 8461 / 9968 8568,

Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Jammerbugt Kommune,

Vand og Natur.

                                                                                       den 7. december 2015

FN-NJN 59/2015: Retablering af klitlavninger og vandhul i Ejstrup

Klit.

Fredningsnævnet har den 22. september 2015 fra Jammerbugt Kommune
modtaget en videresendt ansøgning fra Naturstyrelsen Vendsyssel om tilla-
delse til at retablere 2 klitlavninger og et vandhul på matr.nr. 7a Bratbjerg,
Tranum.

Efter besigtigelse af arealerne har fredningsnævnet besluttet at meddele dis-
pensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009 om
fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen, der har som hovedformål at beva-
re, pleje og genoprette de landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og
kulturgeografiske værdier i området som et sammenhængende kystlandskab
mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand omfattende den
markante kystskrænt Lien og dennes forland, særligt de naturtyper og arter,
der udgør grundlaget for udpegning af en væsentlig del af området som ha-
bitatområde. Arealerne er beliggende i arealtype 5: ældre klitlandskaber på
marint forland, der har som delmål at sikre det åbne klitlandskab med mulig-
hed for fri udvikling af nye klitdannelser og særligt med sikring af gunstig
bevaringstilstand for de prioriterede naturtyper 2130, stabile kystklitter med
urtevegetation og 2140, stabile kalkfattige klitter med dværgbuskevegetati-
on, samt opgivelse af omdriftsarealer og overgang til naturtilstand eller ved-
varende enge med rydning af beplantning og læhegn dog med særlige be-
stemmelser for skydeterrænet inden for område 5C.

Ansøgeren har som begrundelse for ansøgningen anført, at retableringen
sker, fordi fugtige klitlavninger (naturtype 2190) ikke er i gunstig tilstand i
habitatområde nr. 193 jf Natura 2000 planen og foretages som en del af pro-
jekt LIFE REDCOHA (sårbar natur langs vestkysten). Projektet ligger godt i
tråd med Jammerbugts Kommunes anbefalinger i folderen ”Strandtudse. Bi-
ologi og forvaltning.”Der ønskes etableret 2 lavvandede tidvist oversvøm-
mede/fugtige klitlavninger samt et mere regulært vandhul.

Alle tiltag sker på arealer der tidligere er omlagte og gødskede, en praksis
der stoppede for ca. 10 år siden i forbindelse med fredningen af området,
men naturindholdet er stadigt relativt lavt, selvom arealet er løbende afgræs-
set og supplerende slået. Det opgravede og afskrabede materiale placeres
dels i en afsnøret ældre grøft, der kun påvirker Naturstyrelsens matrikel, og
dels udjævnes på de nærliggende arealer, der tidligere har været i omdrift.
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Projektet vil kunne få betydning for undersøgelse af Hedepletvingens udbre-
delse. Kortlægning viser, at der især nordøst for de planlagte klitlavninger er
en mindre bestand af Hedepletvinge, den påvirkes ikke af projektet, men det
vurderes, at arten vil blive tilgodeset af projektet.

Sagens behandling
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 11.
november 2015. I besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden,
dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem Tage Leegaard og
det kommunalt udpegede medlem Jens Præstegaard. For Jammerbugt Kom-
mune mødte Gunnar Hansen og for Danmarks Naturfredningsforening mød-
te Mariann Stenholm. For Naturstyrelsen, Vendsyssel mødte Bjarke Huus
Jensen.

Bjarke Huus Jensen oplyste supplerende, at arealerne er Natura 2000-områ-
de og ialt udgør det berørte areal ca. 0,5 ha. Skrabene bliver på maksimalt
0,5 m i dybden, og der forventes ikke permanent vandstand deri, men tværti-
mod vil lavningerne kunne udtørre hver sommer.

Danmarks Naturfredningsforening bemærkede, at projektet vil medføre en
forbedret naturtilstand, herunder formentlig en forbedring af bestanden af
Hedepletvinge.

Jammerbugt Kommune oplyste, at projektet vil kræve landzonetilladelse,
hvis der graves i en større dybde end 0,5 m.

Fredningsnævnets afgørelse.

Fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen, der har som hovedformål at be-
vare, pleje og genoprette de landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske
og kulturgeografiske værdier i området og med bestemmelser i arealtype 8:
strandbred og kystklitlandskaber, der har som delmål at sikre de åbne klit-
landskabers udvikling og rekreative anvendelse om, at jordbearbejdning ik-
ke er tilladt, men kan dog ske til opretholdelse af gunstig bevaringsstatus for
beskyttet natur i overensstemmelse med en godkendt plejeplan. Herudover
er terrænændringer ikke tilladt.

Projektet kræver derfor fredningsnævnets godkendelse i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk.1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispen-
sation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

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

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

Herudover lægger fredningsnævnet til grund, at projektet vil  indebære en
forbedring af naturværdierne og mulighed for udbredelsen af Hedepletvinge.
Fredningsnævnet vil derfor kunne meddele dispensation på vilkår, at der an-
vendes så skånsomt maskinel som muligt, samt at projektet gennemføres u-
den for fuglenes yngletid.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klage-
fristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal
ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.Klagefristen udlø-
ber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber
på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende  hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
· Adressaten for afgørelsen,
· ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
· offentlige myndigheder,
· en berørt nationalparkfond,
· lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
         afgørelsen,
· landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-
          skyttelse af natur og miljø, og
· landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
         varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så-
         danne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en kla-
ge, at den, der klager indbetaler et gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Kla-
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen
kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberet-
tigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets
kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er for-
længelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er
til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret,
hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteins-
tansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager
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trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet
har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der
taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget
sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyt-
tes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte
være afsluttet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

                                                      Med venlig hilsen

                                                          Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Jens Præstegaard,
3. Naturstyrelsen, København,
4. Jammerbugt Kommune, att. Gunnar Hansen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Mariann Stenholm,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Vagn Gjerløv,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Naturstyrelsen, Vendsyssel, NST-2142-00360.



Fredningsnævnet for Nordjylland,

Nordlig del,

Telefon 9968 8461 / 9968 8568

Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Niras A/S

1. december 2015

FN-NJN 63/2015: Udskiftning af operatørvogn m.v. i Tranum skydeter-

ræn.

Fredningsnævnet modtog den 9. oktober 2015 fra Niras A/S på vegne For-
svarsministeriets Ejendomsstyrelse ansøgning om udskiftning af operatør-
vogn, flytning af udsigtspost og fjernelse af betonelementer på matr.nr. 11a
Nr. Bratbjerg, Tranum.

Efter afholdelse af møde i sagen har fredningsnævnet besluttet at meddele
dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om
fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund
Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009
om fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen, der har som hovedformål at
bevare, pleje og genoprette de landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoris-
ke og kulturgeografiske værdier i området som et sammenhængende kyst-
landskab mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand omfat-
tende den markante kystskrænt Lien og dennes forland, særligt de naturtyper
og arter, der udgør grundlaget for udpegning af en væsentlig del af området
som habitatområde. Endvidere ønsker man med fredningen at forbedre ud-
nyttelsen af områdets rekreative værdier med udvidelse af den offentlige ad-
gang til området med henblik på oplevelsen af det åbne kystlandskab.

Ejendommen er kortlagt som arealtype 5: andre klitlandskaber på marint for-
land. Her har man som delmål at sikre det åbne klitlandskab med mulighed
for fri udvikling af nye klitdannelser og særligt med sikring af gunstig beva-
ringstilstand for de prioriterede naturtyper 2130, stabile kystklitter med urte-
vegetation, og 2140, stabile kalkfattige klitter med dværgbuskvegetation,
samt opgivelse af omdriftsarealer. Området har bestemmelser om, at der ik-
ke må foretages terrænændringer, herunder påfyldning, opfyldning, plane-
ring eller afgravning, ligesom der heller ikke må opføres eller opstilles ny
bebyggelse, herunder boder, skure, hytter eller lignende.

Det fremgår af Naturklagenævnets delafgørelse af 12. juni 2006, at fred-
ningsbestemmelser, der pålægges de dele af område 5D, der indgår i Tranum
Skydeterræn, ikke vil få retsvirkninger, så længe området er omfattet af
drifts- og plejeplan 2000-2014 eller planer af tilsvarende indhold. Det er op-
lyst, at drifts- og plejeplan 2000-2014 for Skydeområde Tranum er udløbet
og ikke endnu erstattet af tilsvarende planer. Nærværende sag behandles der-
for med baggrund i fredningsbestemmelserne.

Ansøgerne har om udskiftning af operatørvogn oplyst, at udskiftning er nød-
vendiggjort, idet den eksisterende operatørvogn er stærkt nedslidt. Operatør-
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vognen, der anvendes året rundt, er nødvendig i forbindelse med gennemfør-
sel af skydeaktiviteter og til sikring af sikkerhedsforholdene under
skarpskydning. Fra operatørvognen er der visuel kontrol og styring af skyd-
ningerne på feltskydebaner med elektronisk selvmarkerende målskiver. Den
eksisterende vogn er placeret på et flisebelagt område hævet ca. 1/2 m over
eksisterende terræn. Størrelsen udgør 6,15 x 2,55 m (15,7 m2) og 2,85 m
høj. Dertil kommer et tilhørende toilet på 1,5 x 1,5 m. Samlet grundplan er
på 18 m2

Den ansøgte operatørvogn placeres samme sted frem til 2018, hvor der vil
blive ansøgt om en blivende placering. Den er på 8,81 x 2,60 m (22,90 m2)
og 3,22 m høj. Samlet grundplan er på 23 m2. Vognen placeres 0,4 meter la-
vere end den eksisterende vogn, således at overkanten af vognen ikke vil
være højere i terrænet. Toilettet er indbygget i den nye vogn og en udvendig
trappe fjernes.

Området er beliggende i Natura2000 og med potentielle arter på Habitatdi-
rektivets bilag IV-arter. Ansøgeren vurderer, at projektet ikke væsentligt vil
påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000, samt at yngle- og rasteplad-
ser for markfirben ikke påvirkes således at den økologiske funktionalitet for
arten ødelægges.

Ansøgerne har om flytning af udsigtspost oplyst, at denne har til formå at
sikre, at ingen civile færdes på skydeterrænet under skydninger. Udsigtspo-
sten er placeres i første klitrække og er på grund af mange års sandfygning i
dag trukket ca. 16 meter ind i klitten fra klitfoden, hvilket reducerer mulig-
heden for at overvåge strandarealerne. Der ønskes derfor en fremrykket pla-
cering med ca. 15 m, således at placeringen flugter klitfoden. Udsigtsposten
placeres således, at husets bund befinder sig ca. 1/2 m over terræn ved klit-
fod, og dermed kommer udsigtspunktet til at ligge ca. 1,5-2 m over terræn.

Området er beliggende i Natura 2000-område og med potentielle arter på
Habitatdirektivets bilag IV-arter. Ansøgeren vurderer, at projektet ikke væ-
sentligt vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000, samt at yngle- og
rastepladser for markfirben ikke påvirkes således at den økologiske funktio-
nalitet for arten ødelægges.

Ansøgerne har om fjernelse af betonfundamenter på skydeområdet oplyst, at
der på 5 lokaliteter er fjernet båker på terræn, hvor der er efterladt de beton-
fundamenter, der har sikret båkernes stabilitet. Disse elementer ønskes nu
fjernet ved opgravning, hvilket vil påvirke et område på samlet 100-200 m2
pr. båke. Området vil blive efterbehandlet og efterladt uden synlige spor.

De sydligste og midterste af fundamenterne således som det fremgår af an-
søgningsmaterialet , er beliggende i Natura 2000-område og med potentielle
arter på Habitatdirektivets bilag IV-arter. Ansøgeren vurderer, at projektet
ikke væsentligt vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000, samt at
yngle- og rastepladser for markfirben ikke påvirkes således at den økologis-
ke funktionalitet for arten ødelægges.

Naturstyrelsen, Det åbne land, har i udtalelse af 10. november 2015 henholdt
sig til de af ansøgeren opgivne oplysninger.
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Arealerne er ejet af Naturstyrelsen, der med Forsvarsministeriets Ejendoms-
styrelse har indgået en lejeaftale vedrørende ca. 1200 ha inkl. skydebaner,
øvelsesbaner, bygninger og Klitgården.

Jammerbugt Kommune har tillige fremsendt udtalelse af 18. august 2015.

Sagens behandling

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde på Klitgården den 11. no-
vember 2015. Fredningsnævnet var mødt ved formanden, dommer Niels
Bjerre, det ministerielt udpegede medlem Tage Legaard og det kommunalt
udpegede medlem Jens Præstegaard. For Jammerbugt Kommune mødte Ole
Jensen, for Danmarks Naturfredningsforening mødte Mariann Stenholm, for
Forsvarets Ejendomsstyrelse mødte chef for driftsområde Borris Margit I.
Pram Kofoed og kasernemester Ole Pedersen, for Naturstyrelsen, Vendsys-
sel mødte Mogens Sonne Hansen og for Niras A/S mødte Lone Godske.

Jammerbugt Kommune havde ingen bemærkninger til det ansøgte.

Danmarks Naturfredningsforening udtalte sig positivt for så vidt angår ope-
ratørvogn og fjernelse af betonelementer og kunne ud fra et funktionsmæs-
sigt synspunkt acceptere flytningen af udsigtsposten.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen har som hovedformål at bevare,
pleje og genoprette de landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og
kulturgeografiske værdier i området og med bestemmelser i arealtyrpe 5: an-
dre klitlandskaber på marint forland, der har som delmål at sikre det åbne
klitlandskab med mulighed for fri udvikling af nye klitdannelser og særligt
med sikring af gunstig bevaringstilstand for de prioriterede naturtyper 2130,
stabile kystklitter med urtevegetation, og 2140, stabile kalkfattige klitter
med dværgbuskvegetation, samt opgivelse af omdriftsarealer. Området har
bestemmelser om, at der ikke må foretages terrænændringer, herunder på-
fyldning, opfyldning, planering eller afgravning. ligesom der ikke må opfø-
res eller opstilles ny bebyggelse, herunder boder, skure, hytter eller lignende.

Projektet kræver derfor fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk.1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispen-
sation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at frednings-
nævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et in-
ternationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en for-
ringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af ar-
ter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af
§ 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.
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Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensati-
on ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet lægger endvidere til grund, at opsætning af ny midlertidig
operatørvogn er nødvendig på grund af nedslidning af den eksisterende
vogn, og at den i terrænet ikke vil syne mere. Det lægges yderligere til
grund, at der efter fjernelse af betonelementerne sker fuld retablering af are-
alerne, og endelig lægges til også til grund, at en flytning af udsigtsposten er
nødvendig af sikkerhedsmæssige årsager.

På denne baggrund kan nævnet meddele dispensation til det ansøgte.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klage-
fristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal
ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.Klagefristen udlø-
ber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber
på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende  hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
· Adressaten for afgørelsen,
· ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
· offentlige myndigheder,
· en berørt nationalparkfond,
· lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
         afgørelsen,
· landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-
          skyttelse af natur og miljø, og
· landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
         varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så-
         danne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en kla-
ge, at den, der klager indbetaler et gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Kla-
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen
kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberet-
tigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets
kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er for-
længelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er
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til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret,
hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteins-
tansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager
trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet
har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der
taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget
sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyt-
tes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte
være afsluttet.

                                                      Med venlig hilsen

                                                          Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Jens Præstegaard,
3. Naturstyrelsen, København,
4. Jammerbugt Kommune, sagsnr. 01.05.10-P25-3-15,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Mariann Stenholm,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Vagn Gjerløv,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Naturstyrelsen, Vendsyssel,
11. Niras A/S, projekt 221104,
12. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.



Fredningsnævnet for Nordjylland,

Nordlig del,

Telefon: 9968 8461 / 9968 8568,

Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Jammerbugt Kommune,

Vand og Natur.

                                                                                       den 7. december 2015

FN-NJN 59/2015: Retablering af klitlavninger og vandhul i Ejstrup

Klit.

Fredningsnævnet har den 22. september 2015 fra Jammerbugt Kommune
modtaget en videresendt ansøgning fra Naturstyrelsen Vendsyssel om tilla-
delse til at retablere 2 klitlavninger og et vandhul på matr.nr. 7a Bratbjerg,
Tranum.

Efter besigtigelse af arealerne har fredningsnævnet besluttet at meddele dis-
pensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009 om
fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen, der har som hovedformål at beva-
re, pleje og genoprette de landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og
kulturgeografiske værdier i området som et sammenhængende kystlandskab
mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand omfattende den
markante kystskrænt Lien og dennes forland, særligt de naturtyper og arter,
der udgør grundlaget for udpegning af en væsentlig del af området som ha-
bitatområde. Arealerne er beliggende i arealtype 5: ældre klitlandskaber på
marint forland, der har som delmål at sikre det åbne klitlandskab med mulig-
hed for fri udvikling af nye klitdannelser og særligt med sikring af gunstig
bevaringstilstand for de prioriterede naturtyper 2130, stabile kystklitter med
urtevegetation og 2140, stabile kalkfattige klitter med dværgbuskevegetati-
on, samt opgivelse af omdriftsarealer og overgang til naturtilstand eller ved-
varende enge med rydning af beplantning og læhegn dog med særlige be-
stemmelser for skydeterrænet inden for område 5C.

Ansøgeren har som begrundelse for ansøgningen anført, at retableringen
sker, fordi fugtige klitlavninger (naturtype 2190) ikke er i gunstig tilstand i
habitatområde nr. 193 jf Natura 2000 planen og foretages som en del af pro-
jekt LIFE REDCOHA (sårbar natur langs vestkysten). Projektet ligger godt i
tråd med Jammerbugts Kommunes anbefalinger i folderen ”Strandtudse. Bi-
ologi og forvaltning.”Der ønskes etableret 2 lavvandede tidvist oversvøm-
mede/fugtige klitlavninger samt et mere regulært vandhul.

Alle tiltag sker på arealer der tidligere er omlagte og gødskede, en praksis
der stoppede for ca. 10 år siden i forbindelse med fredningen af området,
men naturindholdet er stadigt relativt lavt, selvom arealet er løbende afgræs-
set og supplerende slået. Det opgravede og afskrabede materiale placeres
dels i en afsnøret ældre grøft, der kun påvirker Naturstyrelsens matrikel, og
dels udjævnes på de nærliggende arealer, der tidligere har været i omdrift.
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Projektet vil kunne få betydning for undersøgelse af Hedepletvingens udbre-
delse. Kortlægning viser, at der især nordøst for de planlagte klitlavninger er
en mindre bestand af Hedepletvinge, den påvirkes ikke af projektet, men det
vurderes, at arten vil blive tilgodeset af projektet.

Sagens behandling
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 11.
november 2015. I besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden,
dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem Tage Leegaard og
det kommunalt udpegede medlem Jens Præstegaard. For Jammerbugt Kom-
mune mødte Gunnar Hansen og for Danmarks Naturfredningsforening mød-
te Mariann Stenholm. For Naturstyrelsen, Vendsyssel mødte Bjarke Huus
Jensen.

Bjarke Huus Jensen oplyste supplerende, at arealerne er Natura 2000-områ-
de og ialt udgør det berørte areal ca. 0,5 ha. Skrabene bliver på maksimalt
0,5 m i dybden, og der forventes ikke permanent vandstand deri, men tværti-
mod vil lavningerne kunne udtørre hver sommer.

Danmarks Naturfredningsforening bemærkede, at projektet vil medføre en
forbedret naturtilstand, herunder formentlig en forbedring af bestanden af
Hedepletvinge.

Jammerbugt Kommune oplyste, at projektet vil kræve landzonetilladelse,
hvis der graves i en større dybde end 0,5 m.

Fredningsnævnets afgørelse.

Fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen, der har som hovedformål at be-
vare, pleje og genoprette de landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske
og kulturgeografiske værdier i området og med bestemmelser i arealtype 8:
strandbred og kystklitlandskaber, der har som delmål at sikre de åbne klit-
landskabers udvikling og rekreative anvendelse om, at jordbearbejdning ik-
ke er tilladt, men kan dog ske til opretholdelse af gunstig bevaringsstatus for
beskyttet natur i overensstemmelse med en godkendt plejeplan. Herudover
er terrænændringer ikke tilladt.

Projektet kræver derfor fredningsnævnets godkendelse i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk.1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispen-
sation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

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

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

Herudover lægger fredningsnævnet til grund, at projektet vil  indebære en
forbedring af naturværdierne og mulighed for udbredelsen af Hedepletvinge.
Fredningsnævnet vil derfor kunne meddele dispensation på vilkår, at der an-
vendes så skånsomt maskinel som muligt, samt at projektet gennemføres u-
den for fuglenes yngletid.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klage-
fristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal
ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.Klagefristen udlø-
ber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber
på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende  hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
· Adressaten for afgørelsen,
· ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
· offentlige myndigheder,
· en berørt nationalparkfond,
· lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
         afgørelsen,
· landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-
          skyttelse af natur og miljø, og
· landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
         varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så-
         danne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en kla-
ge, at den, der klager indbetaler et gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Kla-
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen
kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberet-
tigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets
kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er for-
længelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er
til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret,
hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteins-
tansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager
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trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet
har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der
taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget
sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyt-
tes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte
være afsluttet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

                                                      Med venlig hilsen

                                                          Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Jens Præstegaard,
3. Naturstyrelsen, København,
4. Jammerbugt Kommune, att. Gunnar Hansen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Mariann Stenholm,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Vagn Gjerløv,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Naturstyrelsen, Vendsyssel, NST-2142-00360.
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Jammerbugt Kommune 

Teknik- og Miljøafdeling 

 

 

FN-NJN 37-2016 – Opførelse af skur til placering af dampgenerator 

____________________________________________________________ 
 

Fredningsnævnet har den 30. juni 2016 fra Jammerbugt Kommune modtaget en ansøgning om tilladelse til at 

opføre en lukket overdækning/skur til placering af en dampgenerator på ejendommen matr.nr. 15a V. 

Svenstrup by, Hjortdal beliggende Hjortdalvej 227, 9690 Fjerritslev. 

Efter besigtigelse af ejendommen har fredningsnævnet besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for 

afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

 

Sagens baggrund. 

 

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009 om fredning af Lien, Fosdalen 

og Sandmosen, der har som hovedformål at bevare, pleje og genoprette de landskabelige, naturhistoriske, 

kulturhistoriske og kulturgeografiske værdier i området som et sammenhængende kystlandskab mellem 

sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand omfattende den markante kystskrænt Lien og dennes 

forland, særligt de naturtyper og arter, der udgør grundlaget for udpegning af en væsentlig del af området 

som habitatområde. Arealerne er beliggende i arealtype 10C: landbrugsjord oven for skrænterne, der har som 

delformål at sikre et åbent kulturpræget landskab med censur af landskabelige hensyn af bebyggelse og 

beplantning med udvidet offentlig adgang. Fredningen har bestemmelser om, at bebyggelse ikke er tilladt, 

dog er fredningen ikke til hinder for, at fredningsnævnet kan godkende udvidelse af eksisterende 

erhvervsvirksomheder (landbrug, pensionat m.v.) i arealtyperne 9 og 10. Det er en forudsætning for 

godkendelsen, at nybyggeriets højde ikke overstiger 8,5 m, og at bygningerne ikke vil fremtræde mere 

iøjnefaldende i landskabet end de eksisterende bygninger. 

 

Det planlagte byggeri er oplyst til at ligge inden for det udpegede have-gårdspladsareal. Skuret skal opføres 

op til nordsiden af det eksisterende byggeri og er på 7,5 m². 

 

Sagens behandling 

 

Sagen er behandlet af formanden på fredningsnævnets vegne, jfr. bekendtgørelse 2016-06-27 nr. 842 om 

forretningsorden for fredningsnævn.  

 

Formanden har foretaget en besigtigelse af ejendommen.  

 

Fredningsnævnets afgørelse 



 

Fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen, er en landskabsfredning, der har til hovedformål blandt andet at 

bevare, pleje og genoprette de landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og kulturgeografiske værdier i 

området og med bestemmeler i arealtype 10C: landbrugsjord oven for skrænterne, der har som delformål at 

sikre et åbent kulturpræget landskab med censur af landskabelige hensyn af bebyggelse og beplantning med 

udvidet offentlig adgang. Fredningen har derudover bestemmelser om, at bebyggelse ikke er tilladt, men at 

fredningsnævnet inden for de på kortet markerede have- og gårdspladsarealer kan godkende udvidelse af 

eksisterende erhvervsvirksomheder (landbrug, pensionat m.v.) i arealtyperne 9 og 10. Det er en forudsætning 

for godkendelsen, at nybyggeriets højde ikke overstiger 8,5 m, og at bygningerne ikke vil fremtræde mere 

iøjnefaldende i landskabet end de eksisterende bygninger. 

 

Projektet kræver derfor fredningsnævnets godkendelse 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 stk. 3.  

 

Herudover lægger fredningsnævnet til grund, at projektet, der er beliggende i have- og gårdspladsareal ved 

sin lette konstruktion, størrelse samt materiale- og farvevalg ikke i væsentlig grad vil blive synligt fra 

forlandet, og fredningsnævnet meddeler derfor dispensation til opførelse af skuret. 

 

Klagevejledning 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 

afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets 

Klageportal, der findes via Borger. eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets 

hjemmeside www.nmkn.dk.Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 

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

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

· Adressaten for afgørelsen, 

· ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

· offentlige myndigheder, 

· en berørt nationalparkfond, 

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

afgørelsen, 

· landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

af natur og miljø, og 

· landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et 

gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen 



behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Natur- og 

Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 

 

Gebyret tilbagebetales, hvis 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 

efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 

gebyret dog ikke.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 

 

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen 

om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

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

partshøring. 

 

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 

eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Niels Bjerre 

 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard, 

2. Jens Præstegaard, 

3. Naturstyrelsen, København, 

4. Jammerbugt Kommune, att. Ole Jensen, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Mariann Stenholm, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Vagn Gjerløv, 

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 

10. Anders Bilgram. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 

mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk – telefon 9968 8461 

 

                                                                                                                          Den 5. november 2016 

FN-NJN-36-2016: Udvidelse af hestestald på Vestkystvejen 71, Brovst. 

Fredningsnævnet har den 30. juni 2016 fra Howard Gjørup, der ejer matr.nr. 26c Nr. Bratbjerg, 

Tranum, beliggende Vestkystvejen 71, 9460 Brovst modtaget ansøgning om tilladelse til at udvide 

eksisterende hestestald. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation. Begrun-

delsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009 om fredning af Lien, 

Fosdalen og Sandmosen, der har til hovedformål at bevare, pleje og genoprette de landskabelige, 

naturhistoriske, kulturhistoriske og kulturgeografiske værdier i området som et sammenhængende, 

åbent kystlandskab mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand omfattende den 

markante kystskrænt Lien og dennes forland, særligt de naturtyper og arter, der udgør grundlaget 

for udpegning af en væsentlig del af området som EF-habitatområde, samt med respekt for disse 

værdier – at forbedre udnyttelsen af områdets rekreative værdier ved udvidelsen af den offentlige 

adgang til området med henblik på oplevelsen af det åbne kystlandskab. 

Ejendommen er beliggende i arealtype 9 Landbrugsarealer på marint forland, der har som delformål 

at bevare et kulturpræget areal uden yderligere tilplantning og med kun ubetydelig påvirkning af 

omgivende arealer.  

Fredningsafgørelsen har bestemmelse om, at der ikke må opføres eller opstilles ny bebyggelse, 

herunder boder, skure, hytter eller lignende. Inden for de på fredningskortet markerede have-gårds-

pladsarealer er fredningen ikke til hinder for, at fredningsnævnet kan godkende udvidelsen af 

erhvervsvirksomheder (landbrug, pensionat m.v.) i arealtyperne 9 og 10 og uden for disse arealtyper 

vedligeholdelse og mindre om- og tilbygninger til eksisterende bygninger med bevarelse af særlige 

karakteristika. Det er en forudsætning, at bygningshøjden ikke overstiger 8,5 m, og at bygningerne 

ikke vil fremtræde mere iøjnefaldende i landskabet end de eksisterende bygninger. Inden for 

arealtyperne 9 og 10 kan opsættes sædvanlige kreatur- og fårehegn og der kan med 

fredningsnævnets godkendelse opstilles læskure og lignende under hensyn til dyreholdet, hvor disse 

ikke ved placering, materialevalg eller farver forstyrrer oplevelsen af det åbne landskab eller 

påvirker beskyttet natur. 

Ejendommen er beliggende i have-gårdsplads-areal. 

Fredningsnævnet har tidligere meddelt afslag i en sag på ejendommen vedr. opførelse af en 

staldbygning til heste og maskiner med et grundplan på 312 m2. (FS 12/2010) 

Ejeren ansøger nu om tilladelse til et byggeri, der tager udgangspunkt i krav til byggeri godkendt og 

foretaget i 2005. Dette angives at gælde valg og farve af tag materiale – dvs. rød eternit som eksiste-
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rende byggeri, samt taghældning, afstemt med øvrig byggeri, materiale og farve af murværk – dvs. 

hvidkalket murværk– hvilket også er afstemt med øvrigt byggeri, og endelig højde på bygning ca. 6 

m i tråd med eksisterende byggeri. Endelig er valgt at forlænge eksisterende bygning (bag beplant-

ning af høje træer), og ikke placering af en ny bygning i det fri, hvilke gør, at helhedsindtrykket 

ikke ændrer sig.  

Herudover har ejeren anført, at denne ansøgning fraviger markant fra tidligere (afvist) ansøgning, 

dels grundet beliggenhed på defineret gårdspladsområde, men i særdeleshed grundet størrelse. I nu 

fremsendte ansøgning ansøges kun til at kunne opstalde i henhold til lovgivning, og ikke som 

tidligere, hvor der var lagt op til at maskiner, halm og andet foder kunne placeres i stald/lade 

bygning.  

Ejeren har yderligere henvist til, at udvidelse af eksisterende hestestald har baggrund i 

bekendtgørelse af lov om hestehold, hvorefter byggeriet er nødvendigt for at nuværende hestehold 

kan fortsætte lovligt. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har i en udtalelse den 13. september 2016 oplyst, at 

ejendommen er noteret som en landbrugsejendom med samlet jordtilliggende på 9,5 ha. Der er 

noteret 3 bygninger i BBR med et samlet bebygget areal på 342 m
2 

. I forbindelse med en retssag 

om erstatning for den ved fredningen gennemførte bestemmelse om bygningscensur er det oplyst, at 

en ansøgning om staldbyggeri ikke er et nødvendigt erhvervsmæssigt byggeri, men et byggeri til 

brug for et mindre privat hobbyhestehold. 

 

Plantegning vedlagt ansøgningen. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 19. oktober 2016. I 

besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre og det ministerielt 

udpegede medlem Per Therkildsen. Det tredje medlem af nævnet, Jens Præstegaard er bekendt med 

sagen og området og er efterfølgende inddraget i voteringen. For Jammerbugt Kommune mødte 

Poul Erik Nielsen og Ole Jensen. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Mariann Stenholm. 

Ejeren Howard Gjørup var mødt. 

Ejeren oplyste supplerende, at byggeriet bliver på 170 m
2 

og i samme højde som eksisterende 

byggeri og i forlængelse heraf, men med asymmetrisk tagflade hældende ud mod marken væk fra 

Lien-skrænten. Han driver denne ejendom sammen med en anden ejendom og er momsregistreret 

for så vidt angår hesteholdet. Han har nu 6 hopper og føl eller i alt 14 dyr. Facaden bliver hvid og 
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taget eternittag som det eksisterende tag. Han har etableret et skærmende hegn af røn, kastanje og 

spidslyng ud mod vejen. 

Jammerbugt Kommune bemærkede, at nybyggeriet vil være skjult set fra vejen. 

Danmarks Naturfredningsforening kunne acceptere byggeriet, der vil få samme udtryk som det 

eksisterende. Den asymmetriske taghældning kan accepteres, da den vender ind mod marken.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Lien, Fosdalen og Sandmosen 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 

På baggrund af de nu foreliggende oplysninger om den erhvervsmæssige drift af ejendommen, at 

tilbygningen til hestestald opføres i de samme materialer som de eksisterende bygninger samtidig 

med, at udvidelsen er påkrævet for at overholde dyreværnslovens regelsæt, og endelig henset til den 

tilplantede slørende beplantning og til, at byggeriet er beliggende i gårdsplads-haveareal, kan 

fredningsnævnet meddele dispensation til det ansøgte. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

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

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

Miljøklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på 

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på 

dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 

fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

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

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

miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i 

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

ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

 

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

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

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

http://www.nmkn/
http://www.nmkn/
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Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 

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

medgået til at behandle sagen i Natur- og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

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

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

tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Natur- og Miljøklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

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

afgørelsesudkast i partshøring. 

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

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

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

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

 

Med venlig hilsen 

 

Niels Bjerre 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Per Therkildsen, 

2. Jens Præstegaard, 

3. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, SVANA-511-00154, 

4. Jammerbugt Kommune,  

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening v( Martiann Stenholm, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 

10. Line og Howard Gjørup. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 

mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk – telefon 9968 8461 

 

                                                                                                                          Den 5. november 2016 

FN-NJN-44-2016: Lovliggørelse af carport på Vestkystvejen 57, Brovst. 

Fredningsnævnet har den 13. september 2016 fra Jammerbugt Kommune modtaget ansøgning om 

tilladelse til at opføre en carport på matr.nr. 24A Bratbjerg, Tranum, beliggende Vestkystvejen 57, 

9460 Brovst. Ansøgningen er indsendt af ejeren, Leif Jørgensen. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation. 

Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009 om fredning af Lien, 

Fosdalen og Sandmosen, der har til hovedformål at bevare, pleje og genoprette de landskabelige, 

naturhistoriske, kulturhistoriske og kulturgeografiske værdier i området som et sammenhængende, 

åbent kystlandskab mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand omfattende den 

markante kystskrænt Lien og dennes forland, særligt de naturtyper og arter, der udgør grundlaget 

for udpegning af en væsentlig del af området som EF-habitatområde, samt med respekt for disse 

værdier – at forbedre udnyttelsen af områdets rekreative værdier ved udvidelsen af den offentlige 

adgang til området med henblik på oplevelsen af det åbne kystlandskab. 

Ejendommen er beliggende i arealtype 9 ”Landbrugsarealer på marint forland”, der har som 

delformål at bevare et kulturpræget areal uden yderligere tilplantning og med kun ubetydelig 

påvirkning af omgivende arealer.  

Fredningsafgørelsen har en bestemmelse om, at der ikke må opføres eller opstilles ny bebyggelse, 

herunder boder, skure, hytter eller lignende. Indenfor de på fredningskortet markerede have-gårds-

pladsarealer er fredningen ikke til hinder for, at fredningsnævnet kan godkende en udvidelse af 

erhvervsvirksomheder (landbrug, pensionat m.v.) i arealtyperne 9 og 10 og uden for disse arealtyper 

vedligeholdelse og mindre om- og tilbygninger til eksisterende bygninger med bevarelse af særlige 

karakteristika. Det er en forudsætning at bygningshøjden ikke overstiger 8,5 m og at bygningerne 

ikke vil fremtræde mere iøjnefaldende i landskabet end de eksisterende bygninger.  

Ejendommen er beliggende i et have-gårdsplads-areal.  

Ejeren har om projektet oplyst, at der søges om tilladelse til at opføre en carport på 26 m
2 

og med 

integreret redskabsrum på 4 m
2 

. Det er af kommunen oplyst, at carporten skal erstatte en tidligere 

carport samme sted. Denne er der efter de foreliggende oplysninger ikke ansøgt om tilladelse til.  

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 19. oktober 2016. I 

besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre og det ministerielt 

udpegede medlem Per Therkildsen. Det tredje medlem af nævnet, Jens Præstegaard er bekendt med 

sagen og området og er efterfølgende inddraget i voteringen. For Jammerbugt Kommune mødte 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Poul Erik Nielsen og Ole Jensen. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Mariann Stenholm. 

Ejeren Leif Jørgensen var mødt. 

Det viste sig under besigtigelsen, at det ansøgte allerede var opført, og at der derfor ansøges om en 

retlig lovliggørelse. 

Nævnsformanden påtalte, at carporten var opført uden dispensation. 

Jammerbugt Kommune og Danmarks Naturfredningsforening havde ingen bemærkninger til det 

ansøgte henset til den lave udformning samt til beliggenhed på have-gårds-plads-areal. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Lien, Fosdalen og Sandmosen 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 

Da carporten er beliggende diskret i forhold til udsigten fra Lienskrænten, indenfor have-

gårdspladsareal  og med lav tagudformning kunne fredningsnævnet meddele dispensation til det 

ansøgte. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

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

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

Miljøklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på 

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på 

dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 

fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

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

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

miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i 

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

ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

 

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

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

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

http://www.nmkn/
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Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 

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

medgået til at behandle sagen i Natur- og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

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

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

tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Natur- og Miljøklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

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

afgørelsesudkast i partshøring. 

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

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

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

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

 

Med venlig hilsen 

 

Niels Bjerre 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Per Therkildsen, 

2. Jens Præstegaard, 

3. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning,  

4. Jammerbugt Kommune,  

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Mariann Stenholm, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 

10. Leif Jørgensen. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland,  
nordlig del 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,  

nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk –  
telefon 9968 8461 

 

                                                                                                                       Den 23. december 2016 

FN-NJN-32-2016: Stald og lade på Hjortdalvej 291. 

Fredningsnævnet har den 10. juni 2016 fra Jammerbugt Kommune modtaget ansøgning om 

tilladelse til at opføre stald og lade på matr.nr. 38, V. Svenstrup by, Hjortdal, beliggende 

Hjortdalvej 291, 9460 Brovst. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer Jens Holm. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse og forhandling på besluttet at meddele dispensation til det 

ansøgte. Begrundelsen herfor er anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009 om fredning af Lien, 

Fosdalen og Sandmosen, der har til hovedformål at bevare, pleje og genoprette de landskabelige, 

naturhistoriske, kulturhistoriske og kulturgeografiske værdier i området som et sammenhængende, 

åbent kystlandskab mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand omfattende den 

markante kystskrænt Lien og dennes forland, særligt de naturtyper og arter, der udgør grundlaget 

for udpegning af en væsentlig del af området som EF-habitatområde, samt med respekt for disse 

værdier – at forbedre udnyttelsen af områdets rekreative værdier ved udvidelsen af den offentlige 

adgang til området med henblik på oplevelsen af det åbne kystlandskab. 

Ejendommen er beliggende i arealtype 10, der har som delformål at sikre et åbent kulturpræget 

landskab med censur af landskabelige hensyn af bebyggelse og beplantning og med udvidet 

offentlig adgang. 

Fredningsafgørelsen har i § 5 en bestemmelse om, at der ikke må opføres eller opstilles ny 

bebyggelse, herunder boder, skure, hytter eller lignende. Inden for de på fredningskortet markerede 

have-gårds-pladsarealer er fredningen ikke til hinder for at fredningsnævnet kan godkende 

udvidelsen af erhvervsvirksomheder (landbrug, pensionat m.v.) i arealtyperne 9 og 10 og uden for 

disse arealtyper vedligeholdelse og mindre om- og tilbygninger til eksisterende bygninger med 

bevarelse af særlige karakteristika. Det er en forudsætning for godkendelsen, at bygningshøjden 

ikke overstiger 8,5 m, og at bygningerne ikke vil fremtræde mere iøjnefaldende i landskabet end de 

eksisterende bygninger. Inden for arealtyperne 9 og 10 kan opsættes sædvanlige kreatur- og 

fårehegn og der kan med fredningsnævnets godkendelse opstilles læskure og lignende under hensyn 

til dyreholdet, hvor disse ikke ved placering, materialevalg eller farver forstyrrer oplevelsen af det 

åbne landskab eller påvirker beskyttet natur. 

Det er om ejendommen oplyst, at den har et jordtilliggende på ca. 13 ha og er med landbrugspligt. 

Stalden er til brug for dyreholdet, som primært skal sørge for afgræsning. Der er tale om løsdrift, 

men vejr, vind, vinterfodring og sygdom kan bevirke, at stalden skal benyttes i længere perioder, 

primært om vinteren. Laden er til opmagasinering af foder og traktor.  

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Jammerbugt Kommune har oplyst, at der ansøges om opførelse af en lade på 187 m² samt stald på 

135 m².  
 

Jammerbugt Kommune har om Natura 2000-arealer oplyst, at det ansøgte ligger inden for 

Habitatområde nr. 219. De nærmeste kortlagte habitatnaturtyper er to forekomster af surt overdrev 

(6230), som ligger 150 m nord og 180 m nordvest for ejendommen, samt enekrat 170 m mod sydøst 

og kildevæld 215 m øst for ejendommen.  

 

Da der er tale om opførelse af bygninger i tilknytning til de eksisterende og inden for 

have/gårdspladsarealet som er udlagt i fredningen, samt grundet afstanden til naturtyperne 

sammenholdt med projektet størrelse og placering, vurderes det, at disse ikke vil blive påvirket af 

projektet. Samlet set vurderes det at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og 

projekter kan påvirke Natura 2000-område væsentligt. 

 

Om bilag IV-arter er det kommunens vurdering, at der ved ejendommen eller på og omkring 

ejendommen kan være: Odder, Markfirben, Spidssnudet frø og Stor vandsalamander.  

 

Jammerbugt Kommune har ikke konkret kendskab til registrering af nogle af de nævnte arter på 

eller umiddelbart nær ejendommen eller andre arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 

Opførelse af bygningerne sker i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse, og inden for 

have/gårdspladsarealet, som har karakter af have og gårdsplads. Grundet projektets omfang og 

placering, vurderes det at projektet ikke påvirker arterne eller deres potentielle levesteder. 

 

Fredningsnævnets behandling 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse. I besigtigelsen deltog 

fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre og det ministerielt udpegede medlem Per 

Therkildsen. Det kommunalt udpegede medlem, Jens Præstegård havde meldt forfald, men kan med 

sit kendskab til området og sagen senere deltage i votering i sagen. For Jammerbugt Kommune 

mødte Poul Erik Nielsen og Ole Jensen; For Danmarks Naturfredningsforening mødte Marian 

Stenholm. Ejeren Jens Holm var mødt sammen med en nabo. 

Ejeren oplyste, at han ønsker at opføre laden på 19 x 9 m i sortbejdset træ og med tag i sort tagpap 

eventuelt i træspåner og med en hældningsgrad på 45. Der skal mod øst ind mod gårdspladsen 

isættes små hvide vinduer. Bygningen bliver ikke over 8 m i højden. Staldbygningen var oprindeligt 

tænkt mod øst på det skrånende terræn for at lette dyrenes adgang til marken, men efter revurdering 

ønsker han at bygge mod syd i det væsentlige inden for have-gårdsplads-terræn i en størrelse på 

15x9 m og med samme udtryk som laden.  

Jammerbugt Kommune tilkendegav, at kommunen var positivt stemt over for det nye forslag. 

Danmarks Naturfredningsforening kunne acceptere det nye forslag til beliggenhed for så vidt angår 

stalden i det væsentlige inden for have-gårds-plads-areal i forholdet 1/3 – 2/3. 

Sagen blev udsat med henblik på en nærmere opmåling ved landinspektør af dels have-

gårdspladsareal og dels staldens nærmere beliggenhed. 
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Fredningsnævnet har efterfølgende modtaget en bebyggelsesplan fra Landinspektør Nord, som 

angiver, at en stald på nu 96 m2 kan opføres indenfor have- gårdspladsarealet.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Lien, Fosdalen og Sandmosen betyder, at det ansøgte 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 stk. 3. 

På baggrund af de foreliggende oplysninger kan fredningsnævnet meddele dispensation til opførelse 

af en lade på 187 m² samt en stald på 96 m² med det oplyste materiale- og farvevalg, idet det lægges 

til grund, at de 2 bygninger opføres indenfor have-gårdspladsarealet på ejendommen, ligesom det 

også lægges til grund, at bygningerne er til brug for dyreholdet på ejendommen. Dyreholdet 

benyttes primært til afgræsning af arealerne. 

 Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

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

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

Miljøklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på 

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på 

dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 

fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

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

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

miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i 

http://www.nmkn/
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Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

 

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

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

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

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

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

medgået til at behandle sagen i Natur- og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

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

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

tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Natur- og Miljøklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

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

afgørelsesudkast i partshøring. 

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

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

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

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

 

Med venlig hilsen 

 

Niels Bjerre 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard, 

2. Jens Præstegaard, 

3. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, København, 

4. Jammerbugt Kommune, sagsnr. 02.34.02-P19-133-06, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Marian Stenholm, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 

10. Jens Holm 

http://www.nmkn/
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
 Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 9968 8461 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

Den 23. april 2017 

Jammerbugt Kommune. 

 

FN-NJN-7-2017: Harmonikatræf. 

Fredningsnævnet har senest den 30. januar 2017 fra Jammerbugt Kommune modtaget ansøgning 

om tilladelse til i forbindelse med harmonikatræf at afholde midlertidig campering på matr.nr. 5a 

Vester Svenstrup, Hjortdal, beliggende Slettestrandvej 50, 9690 Fjerritslev. Ansøgningen er 

indsendt af Niels Moustesen Olesen som indehaver af Hotel Højgaarden. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen 

for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009 om fredning af arealer ved 

Fosdalen, Lien og Sandmosen, der har til hovedformål at bevare, pleje og genoprette de 

landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og kulturgeografiske værdier i området som et 

sammenhængende åbent kystlandskab mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand 

omfattende den markante kystskrænt Lien og dens forland, særligt de naturtyper og arter, der udgør 

grundlaget for udpegning af en væsentlig del af området som habitatområde, samt – med respekt for 

disse værdier – at forbedre udnyttelsen af områdets rekreative værdier ved udvidelse af den 

offentlige adgang til området med henblik på oplevelsen af det åbne kystlandskab. Fredningen skal 

skabe grundlag for udarbejdelse af en samlet forvaltningsplan for området i overensstemmelse med 

de internationale forpligtelser, jf. naturbeskyttelseslovens § 38.  

Afgørelsen har en bestemmelse om, at der ikke må opføres eller opstilles ny bebyggelse, herunder 

boder, skure, hytter eller lignende. Der må udenfor have- og gårdspladsarealerne ikke opstilles telte 

campingvogne eller tekniske anlæg, herunder master, eller etableres oplag. 

For så vidt angår arealtype 10 – landbrugsarealer ovenfor skrænterne - er delformålet at sikre et 

åbent kulturpræget landskab med censur af landskabelige hensyn af bebyggelse og beplantning og 

med udvidet offentlig adgang. 

Det fremgår af ansøgningen, at der ansøges om tilladelse til perioden fra den 10. til den 13. august 

2017 at opstille en midlertidig campingplads til telte og campingvogne på markjord samt opsætning 

af festtelt på parkeringsarealet omkring Hotel Højgaarden og midlertidig parkeringsplads på 

markjord. Det oplyses supplerende, at opstilling og nedbrydning sammen med selve anvendelsen af 

campingpladsen vil strække sig over ugerne 31, 32 og 33 2017. Derudover ansøges der om samme 

tilladelse for en 5 årig periode fra og med 2017. 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Det fredede område er beliggende nord for hotelbygningen, og det er ca. 6.500 m
2 

af den østligste 

del af matr. nr. 5a, som er omfattet af fredningen, og som
 
ønskes anvendt til midlertidig campering. 

Uden for fredningsarealet vil yderligere ca. 4.000
 
m

2 
vest for hotelbygningen blive anvendt til 

parkeringsareal, samt ca. 3.500 m
2 

øst for hotelbygningen til camperingsareal.  

Jammerbugt Kommune har meddelt landzonetilladelse. 

Sagens behandling 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 12. april 2017. I 

besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt 

udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Jens Præstegaard. For 

Jammerbugt Kommune mødte Ingerlise Eriksen. For Danmarks Naturfredningsforening mødte 

Mariann Stenholm. For Jammerbugt Harmonikatræf mødte Niels Chr. Sørensen. For Hotel 

Højgaarden mødte Niels Olesen. 

Jammerbugt Kommune oplyste, at der i flere år har været afholdt harmonikatræf på stedet, uden det 

har givet anledning til bemærkninger. Nu er kommunen imidlertid blevet opmærksom på, at 

arrangementerne kræver landzonetilladelse, hvilket er meddelt for de kommende 5 år. I den 

forbindelse blev kommunen også opmærksom på, at der tillige skulle ansøges om dispensation fra 

fredningen.  

Arealerne er ikke omfattet af Natura 2000. 

Niels Christian Sørensen oplyste, at der i forbindelse med selve harmonikatræffet vil være behov 

for benyttelse af de fredede arealer til formålet i maksimalt 10 dage, således at alt er fjernet ved 

udgangen af uge 32. Det har ikke været muligt for arrangørerne at finde et alternativt areal til det 

areal, som ønskes anvendt, idet de alternative arealer er så ujævne, at det ikke vil være muligt at 

opstille campingvogne og telte. 

Mariann Stenholm bemærkede, at Danmarks Naturfredningsforening som udgangspunkt er imod, at 

der meddeles dispensation og så gerne, at der blev fundet alternative løsninger. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Lien, Fosdalen og Sandmosen 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 lægges til grund, at alternativ placering ikke er mulig, at der tidligere har været afholdt 

harmonikatræf på stedet, uden at dette har medført gener, og endelig at perioden, hvor det fredede 

areal anvendes, afkortes mest muligt og til maksimalt 10 dage. 

Under hensyn til disse omstændigheder kan nævnet meddele dispensation til det ansøgte for så vidt 

angår en femårig periode. Det er et vilkår, at der på de fredede arealer ikke må opstilles skilte, 

vimpler og lignende. 

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

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

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

Fødevareklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på 

Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på 

dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 

fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

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

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

miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

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

indbetaler et gebyr på 900 kr. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i 

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

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

 

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

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

overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af 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.  

 

Miljøklage- 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 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. 
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Med venlig hilsen 

 

Niels Bjerre 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard, 

2. Jens Præstegaard, 

3. Miljøstyrelsen, København, 

4. Jammerbugt Kommune, att. Ingerlise Eriksen, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Mariann Stenholm, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 

10. Jammerbugt Harmonikatræf ved Niels Chr. Sørensen, 

11. Hotel Højgaarden ved Niels Moustesen Olesen. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Den 12. november  2017

Jammerbugt Kommune

FN-NJN-57-2017: Nedsivningsanlæg og lovliggørelse af sommerhus på Redningsvejen 48, 
Brovst.

Fredningsnævnet har den 6. september 2017 fra Jammerbugt Kommune modtaget ansøgning om 
tilladelse til at etablere et nedsivningsanlæg til spildevand på matr.nr. 2n Nr. Bratbjerg by, Tranum, 
beliggende Redningsvejen 48, 9460 Brovst. Derudover ansøges om en lovliggørende dispensation 
vedrørende et opført sommerhus på grunden.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation. 
Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009 om fredning af arealer 
ved Lien, Fosdalen og Sandmosen, hvis hovedformål er at bevare, pleje og genoprette de 
landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og kulturgeografiske værdier i området som et 
sammenhængende, åbent kystlandskab mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand 
omfattende den markante kystskrænt Lien og dennes forland, særligt de naturtyper og arter, der 
udgør grundlaget for udpegningen af en væsentlig del af området som EF-habitatområde, samt med 
respekt af disse værdier – at forbedre udnyttelsen af områdets rekreative værdier ved udvidelse af 
den offentlige adgang til området med henblik på oplevelsen af det åbne kystlandskab. 
Ejendommen er beliggende i arealtype 8: strandbred og kystklitlandskaber, der har til delformål at 
sikre de åbne klitlandskabers udvikling og rekreative anvendelse, uden tilplantning eller udvidelse 
af eksisterende bebyggelse.

Fredningen har bestemmelser om, at der ikke må foretages terrænændringer, herunder påfyldning, 
planering eller afgravning. Herudover må der ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, 
hytter eller lignende.

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at fredningsnævnet den 26. januar 2005 under besigtigelse af 
ejendommen tillod opførelse af et sommerhus i overensstemmelse med lokalplanens retningslinjer 
på det flade areal ud mod vejen og ikke nærmere end 5 meter fra parcellens sydvestlige skel. 
Fredningsnævnet forbeholdt sig censur af byggeriet, men tegningsmateriale er aldrig forelagt 
nævnet til godkendelse.

Herudover ansøges om tilladelse til at etablere et husspildevandsanlæg med WC-afløb med en tank 
på 4 m3 og med sivedræn i en længde på 60 m i en afstand fra grundvandsspejlet på 2,5 m. Milen 
bliver i en højde på 0,5 m over terræn.

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Jammerbugt Kommune har i mail af 11.maj 2017 oplyst, at ejendommen er beliggende i Natura 
2000-område og habitatområde, men at det ansøgte ikke vil have negativ effekt på Natura 2000-
område og habitatområde.

Sagens behandling

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 25. oktober 2017. I 
besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt 
udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Jens Præstegaard. For 
Jammerbugt Kommune mødte Peter Holt. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Mariann 
Stenbjerg. Ejeren, Lise Viggers, var mødt.

Det kunne under besigtigelsen konstateres, at huset, der er på 88 m2, er opført med sort tagpap med 
lister og facader med sort træbeklædning, samt med vinduer i sorte træ/alu materialer.

Ingen havde bemærkninger til den ansøgte lovliggørelse af byggeri eller til etablering af 
nedsivningsanlæg.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Lien, Fosdalen og Sandmosen 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 kan under hensyn til byggeriets nærmere udformning, størrelse og diskrete 
placering i landskabet meddele en lovliggørende dispensation, ligesom nævnet kan meddele en 
dispensation til det ansøgte nedsivningsanlæg. 

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,
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 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 
virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 
afgørelsesudkast i partshøring.

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

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

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Jens Præstegaard,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Jammerbugt Kommune,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ formand Søren Rosenberg,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Lise og Søren Viggers Nielsen,
11. Kloakmester Ole Damgaard.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Den 20. november 2017

Jammerbugt Kommune

FN-NJN-59-2017: Landbrugsbygning på Hjortdalvej 231, Fjerritslev.

Fredningsnævnet har den 12. september 2017 fra arkitekt Jan Krogh på vegne ejeren af 
ejendommen, matr.nr. 21 V. Svenstrup by, Hjortdal, Jesper Højbjerg, modtaget ansøgning om 
tilladelse til efter nedrivning af eksisterende ejendom at opføre en ny landejendom på grunden. 

Ejendommen er beliggende på adressen Hjortdalvej 231, 9690 Fjerritslev.

Jammerbugt Kommune har udtalt sig under besigtigelsen. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele en principgodkendelse 
til det ansøgte projekt. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om 
fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009 om fredning af arealer 
ved Lien, Fosdalen og Sandmosen. Hovedformålet med fredningen er at bevare, pleje og genoprette 
de landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og kulturgeografiske værdier i området som et 
sammenhængende, åbent kystlandskab mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand 
omfattende den markante kystskrænt Lien og dennes forland, særligt de naturtyper og arter, der 
udgør grundlaget for udpegningen af en væsentlig del af området som EF-habitatområde, samt med 
respekt af disse værdier – at forbedre udnyttelsen af områdets rekreative værdier ved udvidelse af 
den offentlige adgang til området med henblik på oplevelsen af det åbne kystlandskab. 

Ejendommen, der er en landbrugsejendom med et jordtilliggende på ca. 10,6 ha, er beliggende i 
arealtype 10: landbrugsarealer ovenfor skrænterne. Der er her et delformål, som går ud på at sikre et 
åbent kulturpræget landskab med censur af landskabelige hensyn af bebyggelse og beplantning og 
med udvidet offentlig adgang. 

Fredningen har i § 5 en bestemmelse om, at der ikke må opføres ny bebyggelse.

Indenfor have- gårdspladsarealer kan fredningsnævnet godkende udvidelse af eksisterende 
erhvervsvirksomheder i arealtyperne 9 og 10 og udenfor disse arealtyper vedligeholdelse og mindre 
om- og tilbygninger til eksisterende bygninger med bevarelse af særlige karakteristika. Det er en 
forudsætning for godkendelsen, at nybyggeriets højde ikke overstiger 8,5 m, og at bygningerne ikke 
vil fremtræde mere iøjnefaldende i landskabet end de eksisterende bygninger.

Det fremgår bl.a. af ansøgningen, at der ønskes opført en arkitektonisk nyfortolkning af en 
landejendom. Den nye ejendom tænkes opført med 2 længer og en meget transparent 
mellembygning. Bygningerne tænkes placeret med retning som eksisterende byggeri og tilpasset 
stedets topografi og eksisterende terrænforhold. Ejendommen tænkes opført i en mørkbrændt 
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mursten med 45 graders taghældning beklædt med zink med stående false. Døre og vinduer udføres 
som træ/alu partier med en eloxeret overflade. Den østre bygningskrop udføres som en traditionel 
bygning med gitterspær og den vestlige bygning som en trempel konstruktion med bjælkespær og 
loftkip. Bygningerne får en maksimal højde på 8,5 m.

Ejendommen placeres som en sokkelejendom delvist omkranset af store terrasser i hårdttræ eller 
lignende, der giver mulighed for udeophold mod alle verdenshjørner samt mulighed for læ ved 
forskellige vindretninger.

Bygningen tænkes placeret ca. 15 m nordøst for den eksisterende ejendom, som vist på en skitse 
nedenfor:

Bygningen vil med dens materialer få et udtryk som vist neden for:
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Ejendommen er beliggende i landzone og i Natura 2000-område nr. 21 Ejstrup Klit, Egvands 
Bakker og Lien med Underlien. Jammerbugt Kommune har oplyst, at bebyggelsen ikke vil få 
negativ indvirkning på Natura 2000-området.

Sagens behandling

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 25. oktober 2017. I 
besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt 
udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Jens Præstegaard. For 
Jammerbugt Kommune mødte Ole Jensen. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Mariann 
Stenbjerg. Sammen med ejeren mødte arkitekt Jan Krogh.

Jan Krogh henviste til ansøgningsmaterialet og oplyste supplerende, at det nuværende bebyggede 
areal er 282 m2 hovedhus, 47 m2 køkken og 175 m2 anneks, eller i alt 399 m2 Det ansøgte projekt 
omfatter ca. 270 m2 i bebygget areal. Der vil med de projekterede glasfacader være en reflekterende 
effekt, der dog set hen over en dags forløb vil være begrænset til kort tid om aftenen. Projektet har 
en meget smal bygningskrop i forhold til den nuværende bebyggelse og vil få en højde på ca. 8,5 m, 
hvortil kommer yderligere 1 m ved koteforhøjelse. Bygningen forskydes med ca. 15 m mod 
nordøst. Garagebygningen vil have en højde på ca. 7 m. Nybyggeriet agtes placeret udenfor 
ejendommens have- gårdspladsareal, som er på 0,31 ha. 

Jammerbugt Kommune havde ingen bemærkninger af fredningsmæssig karakter.

Danmarks Naturfredningsforening tilkendegav, at nybygningen vil blive væsentlig mere synlig i 
området end den eksisterende.

Fredningsnævnets afgørelse
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Fredning af arealer ved Lien, Fosdalen og Sandmosen 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. 
Den eksisterende bebyggelse er beliggende inden for fredningsafgørelsens betegnelse som ”have-
gårdspladsareal”, hvorfor fredningsnævnet dér alene har en censurbeføjelse. Såfremt den endelige 
placering bliver uden for dette areal, vil det være en dispensationsafgørelse.

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

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

Fredningsnævnet kunne meddele en principgodkendelse af projektet, men udsatte sagens endelige 
afgørelse til efter modtagelse af et mere detaljeret projekt med en endelig placering og nøjagtig 
angivelse af koter og dimensioner, samt med et endeligt valg af materialer og farvevalg.

Der blev fra nævnets side taget et forbehold for så vidt angår placering af nybyggeriet og den 
endelige højde på hovedhuset set i forhold til koten på husets fundament. Nævnet henstillede, at 
afstanden mellem det påtænkte byggeri og den eksisterende bebyggelse reduceres mest muligt, da 
spørgsmålet om synlighed i landskabet ved nævnets endelige stillingtagen til ansøgningen er et 
væsentligt moment. 

Klagevejledning

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
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Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 
virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 
afgørelsesudkast i partshøring.

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

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

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Jens Præstegaard,
3. Miljøstyrelsen, København,
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4. Jammerbugt Kommune,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ formand Søren Rosenberg,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Jesper Højbjerg,
11. Krogh Arkitektur v/ Jan Krogh,
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Den 24. maj 2018

Jammerbugt Kommune. 

FN-NJN-71-2017: Maskinhus og drivhus til gartneri.

Fredningsnævnet har den 15. december 2017 fra Jammerbugt Kommune modtaget en ansøgning om 
tilladelse til at opføre et maskinhus og et drivhus på matr.nr. 22a V. Svenstrup by, Hjortdal, 
beliggende Hjortdalvej 233, 9690 Fjerritslev. Ansøgningen er indsendt af Jørgen Elsøe Jensen.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation. 
Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009 om fredning af arealer 
ved Lien, Fosdalen og Sandmosen, der har til hovedformål at bevare, pleje og genoprette de 
landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og kulturgeografiske værdier i området som et 
sammenhængende åbent kystlandskab mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand, 
omfattende den markante kystskrænt Lien og dennes forland, særligt de naturtyper og arter, der 
udgør grundlaget for udpegning af en væsentlig del af områdets som habitatområde, samt –med 
respekt for disse værdier – at forbedre udnyttelsen af områdets rekreative værdier ved udvidelse af 
den offentlige adgang til området med henblik på oplevelsen af det åbne kystlandskab. Fredningen 
skal skabe grundlag for udarbejdelse af en samlet forvaltningsplan for området i overensstemmelse 
med de internationale forpligtelser, jf. naturbeskyttelseslovens § 38.

Ejendommen er beliggende i arealtype 10: landsbrugsareal oven for skrænterne, der har til 
delformål at sikre et åbent kulturpræget landskab med censur af landskabelige hensyn af bebyggelse 
og beplantning med udvidet offentlig adgang. Endvidere er ejendommen beliggende under have-
gårdspladssignatur.

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at maskinhuset ønskes opført umiddelbart nordvest for og i 
tilknytning til den eksisterende garage på ejendommen og delvist uden for have-gårds-pladsarealet. 
Maskinhuset vil blive 114,6 m langt og 9 m bredt. Facader og gavle udføres nederst af kvadersten 
og øverst som vandskuret hvidmalet med isatte små rundbuede staldvinduer. Taget bliver gl. dansk 
vingetegl. Drivhuset bliver 12 m langt og 6 m bredt udført i samme materialer som maskinhuset. 
Ingen af bygningerne vil få en højde over 8,5 m.

Jammerbugt Kommune har oplyst, at både maskinhus og drivhuset er beliggende uden for Natura 
2000-område. Kommunen har samlet for byggeriet vurderet, at dette ikke vil få negativ effekt på 
Natura 2000-område eller arter i henhold til habitatdirektivets bilag IV. 

Neden for ses placering af de ansøgte bygninger.

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Sagens behandling

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 16. maj 2018. I besigtigelsen 
deltog fredningsnævnet ved dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem Tage Leegaard 
og det kommunalt udpegede medlem Torben Sørensen. For Jammerbugt Kommune mødte Poul 
Erik Nielsen, Karsten T. Jørgensen og Gunnar Hansen. For Danmarks Naturfredningsforening 
mødte Marian Stenbjerg. Ejeren var ikke mødt, men havde meddelt skriftlig tilladelse til, at nævnet 
besigtigede uden hans tilstedeværelse.

Ingen havde bemærkninger til det ansøgte. Jammerbugt Kommune henviste dog til et vilkår om 
opretholdelse af skærmende beplantning nordvest for maskinhuset.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Lien, Fosdalen og Sandmosen 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 
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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 stk. 3.

Fredningsnævnet kan efter de foreliggende oplysninger om bygningernes placering, materialer og 
dimensioner meddele dispensation på vilkår, at der i forhold til maskinhuset opretholdes skærmende 
beplantning mod nordvest.

Klagevejledning

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 
virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 
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afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 
afgørelsesudkast i partshøring.

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

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

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Torben Sørensen,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Jammerbugt Kommune, att. Poul Erik Nielsen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Søren Rosenberg,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, Kreds Nordvest v/ Jørn Schjøtler,
12. Jørgen Elsøe Jensen
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Jammerbugt Kommune

Den 14. august 2018

FN-NJN-38-2018: Ny bolig på Hjortdalvej 205, 9690 Fjerritslev.

Fredningsnævnet har den 1. maj 2018 fra Jammerbugt Kommune modtaget ansøgning om tilladelse 
til efter nedrivning af eksisterende bebyggelse at opføre et nyt enfamiliehus med fritliggende garage 
på matr.nr. 27a Vester Svenstrup by, Hjortdal, beliggende Hjortdalvej 205, 9690 Fjerritslev.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation. 
Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009 om fredning af arealer 
ved Lien, Fosdalen og Sandmosen, hvis hovedformål er at bevare, pleje og genoprette de 
landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og kulturgeografiske værdier i området som et 
sammenhængende, åbent kystlandskab mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand 
omfattende den markante kystskrænt Lien og dennes forland, særligt de naturtyper og arter, der 
udgør grundlaget for udpegningen af en væsentlig del af området som EF-habitatområde, samt med 
respekt af disse værdier – at forbedre udnyttelsen af områdets rekreative værdier ved udvidelse af 
den offentlige adgang til området med henblik på oplevelsen af det åbne kystlandskab. 

Ejendommen, matr. nr. 27a Vester Svenstrup by, Hjortdal, er beliggende i arealtype 10: 
landbrugsarealer ovenfor skrænterne, der har som formål at sikre et åbent kulturpræget landskab 
med censur af landskabelige hensyn af bebyggelse og beplantning og med udvidet offentlig adgang. 

Inden for de på kortet markerede have-gårdspladsarealer er fredningen ikke til hinder for, at 
fredningsnævnet kan godkende udvidelse af eksisterende erhvervsvirksomheder (landbrug og 
pensionat) i arealtyperne 9 og 10 og uden for disse arealtyper vedligeholdelse og mindre om- og 
tilbygninger til eksisterende bygninger til bevarelse af særlig karakteristika. Det er en forudsætning 
for godkendelsen, at nybyggeriets højde ikke overstiger 8,5 m, og at bygningerne ikke vil fremtræde 
mere iøjnefaldende end de eksisterende bygninger. 

Jammerbugt Kommune har oplyst, at der ansøges om tilladelse til at opføre en beboelse på 181 m2 

og en garage på 42 m2. Bruttoarealet er opgjort til 277,4 m2 med et overdækket areal på 54,6 m2 .
Bygningerne beklædes med lærketræ og tagdækningen bliver listetagpap. Den nye bebyggelse inkl. 
garage er beliggende inden for have-gårdspladsarealet på ejendommen.

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Ovenfor situationsplan.

Miljøstyrelsen har i mail af 10. juli 2018 bemærket, at det ansøgte ikke vil medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår 
af habitatdirektivets bilag IV.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 25. juli 2018. I besigtigelsen 
deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem 
Per Therkildsen og det kommunalt udpegede medlem Torben Sørensen. For Jammerbugt Kommune 
deltog Ingelise Eriksen. For Danmarks Naturfredningsforening deltog Mariann Stenholm. Ejeren 
Henrik Thostrup Jensen var mødt.

Hverken Jammerbugt Kommune eller Danmarks Naturfredningsforening havde indvendinger imod 
det ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse

Den ansøgte opførelse af et enfamiliehus med garage er beliggende indenfor have- 
gårdspladsarealet.

Fredning af arealer ved Lien, Fosdalen og Sandmosen 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. 
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Fredningsnævnet må efter sagens oplysninger lægge til grund, at en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet kan på baggrund af de oplysninger, der fremgår om bygningernes placering, 
dimensioner og materialevalg, meddele en dispensation til det ansøgte, der i ikke uvæsentlig grad er 
skjult af den eksisterende beplantning.

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.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Per Therkildsen,
2. Torben Sørensen,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Jammerbugt Kommune, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Søren Rosenberg,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
12. Henrik Thostrup Jensen,
13. Arkitektfirmaet Hovalt.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Jammerbugt  Kommune

Den  14. oktober 2018

FN-NJN-59-2018: ny landejendom på Hjortdalvej 231, Fjerritslev.

Fredningsnævnet modtog den 12. september 2017 fra arkitekt Jan Krogh på vegne ejeren af 
ejendommen, matr.nr. 21 Vester Svenstrup by, Hjortdal, Jesper Højbjerg, modtaget ansøgning om 
tilladelse til efter nedrivning af eksisterende ejendom at opføre en ny landejendom på grunden. 

Fredningsnævnet besluttede på et møde med besigtigelse den 25. oktober 2017 at principgodkende 
nedenstående projekt, men udsatte sagens endelige afgørelse til efter modtagelse af et mere 
deltalieret projekt med en endelig placering og nøjagtig angivelse af koter og dimensioner, samt et 
endeligt valg af materialer og farver.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009 om fredning af arealer 
ved Lien, Fosdalen og Sandmosen, hvis hovedformål er at bevare, pleje og genoprette de 
landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og kulturgeografiske værdier i området som et 
sammenhængende, åbent kystlandskab mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand 
omfattende den markante kystskrænt Lien og dennes forland, særligt de naturtyper og arter, der 
udgør grundlaget for udpegningen af en væsentlig del af området som EF-habitatområde, samt med 
respekt af disse værdier – at forbedre udnyttelsen af områdets rekreative værdier ved udvidelse af 
den offentlige adgang til området med henblik på oplevelsen af det åbne kystlandskab. 

Ejendommen er beliggende i arealtype 10: landbrugsarealer ovenfor skrænterne, der har til 
delformål at sikre et åbent kulturpræget landskab med censur af landskabelige hensyn af bebyggelse 
og beplantning og med udvidet offentlig adgang.

Fredningen har bestemmelser om, at der ikke må opføres ny bebyggelse.

Indenfor have-gårdspladsarealer kan fredningsnævnet godkende udvidelse af eksisterende 
erhvervsvirksomheder i arealtyperne 9 og 10 og udenfor disse arealtyper vedligeholdelse og mindre 
om- og tilbygninger til eksisterende bygninger med bevarelse af særlige karakteristika. Der en 
forudsætning for godkendelsen, at nybyggeriets højde ikke overstiger 8,5 m, og at bygningerne ikke 
vil fremtræde mere iøjnefaldende i landskabet end de tidligere bygninger.

Det fremgår bl.a. af ansøgningen, at der ønskes opført en arkitektonisk nyfortolkning af en 
landejendom. Den nye ejendom tænkes opført med 2 længer og en meget transparent 
mellembygning. Bygningerne tænkes placeret med retning som eksisterende byggeri og tilpasset 
stedets topografi og eksisterende terrænforhold. Ejendommen tænkes opført i en mørkbrændt 
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mursten med 45 graders taghældning beklædt med zink med stående false. Døre og vinduer udføres 
som træ/alu partier med en eloxeret overflade. Den østre bygningskrop udføres som en traditionel 
bygning med gitterspær og den vestlige bygning som en trempel konstruktion med bjælkespær og 
loftkip. Bygningerne får en max højde på 8,5 meter.

Ejendommen placeres som en sokkelejendom delvist omkranset af store terrasser i hårdttræ eller 
lignende der giver mulighed for udeophold mod alle verdenshjørner samt mulighed for læ ved 
forskellige vindretninger.

Bygningens placering ville efter det oplyste blive ca. 15 meter nordøst for den eksisterende 
ejendom, som vist på skitse neden for:

Bygningen vil med dens materialer få et udtryk som vist neden for:
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Ejendommen er beliggende i landzone og i Natura2000-område. Jammerbugt Kommune har oplyst, 
at projektet ikke ville få negativ indflydelse på Natura2000-området.

Miljøstyrelsen har den 9. juli 2018 sluttet sig til denne vurdering.

Fredningsnævnet modtog den 17. maj 2018 fornyet materiale, herunder med et minimeret 
bygningsprojekt og med følgende situationsplan med følgende situationsplan:

På denne baggrund afholdt fredningsnævnet et nyt møde med besigtigelse den 25. juli 2018. I 
besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt 
udpegede medlem Per Therkildsen og det kommunalt udpegede medlem Torben Sørensen. For 
Jammerbugt Kommune mødte Ingelise Eriksen og Ole Jensen. For Danmarks 
Naturfredningsforening mødte Mariann Stenholm. Sammen med ejeren mødte Bodil Willumsen.

Kommunen bemærkede, at der ikke er ansøgt om tilladelse til at etablere jordvarme og 
nedsivningsanlæg.

Såvel Jammerbugt Kommune som Danmarks Naturfredningsforening har efter mødet tilkendegivet, 
at der ikke er bemærkninger til kloakering og jordvarmeanlæg.

Ejeren oplyste, at huset, der nu ansøges om er komprimeret i forhold til tidligere. Der er stadig en 
afstand til det eksisterende stuehus på ca. 15 m, hvilket vil være delvist uden for have-
gårdspladsareal. Denne placering vil gøre byggefasen nemmere. Hertil kommer, at det nye projekt 
er omkring ½ meter lavere end det oprindelige projekt.

Jammerbugt Kommune havde ingen bemærkninger.

Danmarks Naturfredningsforening bemærkede, at bygningen stadig er iøjnefaldende i området, og 
at den ville syne mindre, hvis den blev placeret tættere på den eksisterende bebyggelse.
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Ansøgeren har den 13. august 2018 fremsendt ny situationsplan som vist ovenfor.

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 1. oktober 2018 tilkendegivet, at placeringen af 
nybygningen som aftalt på sidste besigtigelse i fredningsnævnet, skal være tættest muligt på det 
gamle hus.

Tegningsmateriale vedrørende kloakering og jordvarmeanlæg er i fredningsnævnets besiddelse.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Lien, Fosdalen og Sandmosen 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 kan på baggrund af det nu fremsendte materiale vedrørende beliggenhed, størrelse 
på nybygningen og valg af materialer, samt placering af jordvarmeslanger og kloakering meddele 
dispensation til det nu ansøgte.
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Klagevejledning

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 
virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 
afgørelsesudkast i partshøring.
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En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

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

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Per Therkildsen,
2. Torben Sørensen,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Jammerbugt Kommune, att. Ole Jensen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Søren Rosenberg,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
12. Arkitekt Jan Krogh,
13. Jesper Højbjerg.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Den 31. oktober 2018

Jammerbugt Kommune

FN-NJN-50-2018: Nyt sommerhus ved Lerup Strandvej.

Fredningsnævnet har den 17. juli 2018 fra Jammerbugt Kommune modtaget ansøgning om 
tilladelse til efter nedrivning af eksisterende sommerhus på matr.nr. 3cb Lerup Klitter, beliggende 
Lerup Strandvej 16, 9460 Brovst, at opføre et nyt sommerhus. Ansøgningen er indsendt af Lene 
Kibsgaard Jepsen.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation til det 
ansøgte. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009 om fredning af Lien, 
Fosdalen og Sandmosen, der har til hovedformål at bevare, pleje og genoprette de landskabelige, 
naturhistoriske, kulturhistoriske og kulturgeografiske værdier i området som et sammenhængende, 
åbent kystlandskab mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand omfattende den 
markante kystskrænt Lien og dennes forland, særligt de naturtyper og arter, der udgør grundlaget 
for udpegning af en væsentlig del af området som EF-habitatområde, samt med respekt for disse 
værdier – at forbedre udnyttelsen af områdets rekreative værdier ved udvidelse af den offentlige 
adgang til området med henblik på oplevelsen af det åbne kystlandskab.

Ejendommen er beliggende i arealtype 3A: parabelklit med tilhørende afblæsningsflade, der har 
som delformål at sikre de landskabelige værdier som et åbent klitlandskab uden tilplantning, 
læhegn, opdyrkning eller afgræsning.

Herudover er ejendommen, der er beliggende i landzone, omfattet af deklaration af 9. juni 1972 om 
byggefelt m.v.

Jammerbugt Kommune har om byggeriet oplyst, at det projekterede sommerhus er på 107m2 

beboelse med et integreret udhus på 9m2 samt overdækkede arealer på i alt 39m2 . Det eksisterende 
hus er på 72 m2 Det nye hus får træbeklædning på facaderne og græstørv på taget, og svarer dermed 
til materialerne på det eksisterende sommerhus, hvis materialer i et vist omfang genbruges. Huset 
bliver ca. 4 m højt og med en bredde på ca. 7 m. Det forsynes med en sort stålskorsten. Det nye hus 
får isolering efter de gældende regler derom.

Derudover har kommunen oplyst, at ejendommen er beliggende i Natura 2000-område. Kommunen 
vurderer, at der arealmæssigt er tale om en beskeden udvidelse på samme sted som det eksisterende 
hus, og at der på og omkring husets placering ikke er forekomst af habitatnatur, hvorfor projektet 
ikke vil have negativ indvirkning på arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Fredningsnævnets behandling af sagen

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 17. oktober 2018. I 
besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt 
udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Torben Sørensen. For 
Jammerbugt Kommune mødte Henrik Hansen og Peter Drustrup. For Danmarks 
Naturfredningsforening mødte Mariann Stenholm. Ejeren, Lene Kibsgaard Jepsen var mødt 
sammen med Laurits Kibsgaard Jepsen.

Jammerbugt Kommune havde ingen bemærkninger.

Danmarks Naturfredningsforening bemærkede, at projektet vil blive en forøgelse i forhold til det 
eksisterende hus, men det vil få større brugskvalitet.

Fredningsnævnets afgørelse.

Fredning af arealer ved Lien, Fosdalen og Sandmosen 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 må efter sagens oplysninger lægge til grund, at en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger om sommerhusets størrelse og 
valg af materialer mv. meddele dispensation til det ansøgte byggeri.

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

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 
virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 
afgørelsesudkast i partshøring.

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

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

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Torben Sørensen,
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3. Miljøstyrelsen, København,
4. Jammerbugt Kommune, att. Henrik Hansen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Søren Rosenberg,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
12. Lene Kibsgaard Jepsen,
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Den 4. december 2018

Jammerbugt Kommune

FN-NJN- 70-2018: Flytbar læskur m.v.

Fredningsnævnet har den 24. oktober 2018 fra Jammerbugt Kommune modtaget ansøgning om 
tilladelse til at opstille et flytbart læskur og en fangefold til kvæg på matr.nr. 1k Lien Gde., Lerup, 
beliggende Slettestrandvej 60, 9670 Fjerritslev. Ansøgningen er indsendt af Anders Wiid Brekling.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation. 
Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009 om fredning af Lien, 
Fosdalen og Sandmosen, der har til hovedformål at bevare, pleje og genoprette de landskabelige, 
naturhistoriske, kulturhistoriske og kulturgeografiske værdier i området som et sammenhængende, 
åbent kystlandskab mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand omfattende den 
markante kystskrænt Lien og dennes forland, særligt de naturtyper og arter, der udgør grundlaget 
for udpegning af en væsentlig del af området som EF-habitatområde, samt med respekt for disse 
værdier – at forbedre udnyttelsen af områdets rekreative værdier ved udvidelse af den offentlige 
adgang til området med henblik på oplevelsen af det åbne kystlandskab. 

Derudover er ejendommen beliggende i arealtype 2: eng- og mosearealer neden for skrænterne, der 
har som delmål at sikre et sammenhængende eng- og moselandskab med genopretning  af Svenstrup 
Å som naturligt vandløb med naturlige hydrologiske forhold.

Ejendommen er beliggende uden for have-gårdsplads-areal.

Det fremgår af materialet, at der ansøges om tilladelse til at opsætte et læskur med en størrelse af 
5x6 m og en højde på 3,5 m, der udføres i rørbuer på en bundramme og beklædt med mørkegrønne 
stålplader, samt en fangefold til kvæg.

Jammerbugt Kommune har meddelt landzonetilladelse til det ansøgte.

Jammerbugt Kommune har oplyst, at ejendommen er beliggende i Natura 2000-område, samt at 
projektet vurderes at have en positiv indvirkning på udpegningsgrundlaget for Natura 2000, da det 
anses som en forudsætning for at have helårsafgræsning på arealet. Kreaturer skal have adgang til 
læ i vinterperioden og desuden i vinterlignende vejr. Helårsafgræsning vil bidrage til at bevare de 
lysåbne naturtyper neden for kystskrænten som beskrevet i områdets målsætning.

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Sagens behandling

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 21. november 2018. I 
besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt 
udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Torben Sørensen. For 
Jammerbugt Kommune mødte Ingerlise Eriksen. For Danmarks Naturfredningsforening mødte 
Mariann Stenholm. Ejeren var mødt.

Ejeren oplyste, at det ansøgte vil medvirke til at holde uønsket opvækst nede ved afgræsning. Han 
oplyste, at han har ca. 20 køer med kalve.

Jammerbugt Kommune havde ingen bemærkninger.

Danmarks Naturfredningsforening bemærkede, at det ansøgte er en nødvendighed i forhold til 
dyrevelfærd, og havde derfor ingen bemærkninger.

Fredningsnævnets afgørelse.

Fredning af arealer ved Lien, Fosdalen og Sandmosen 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 må efter sagens oplysninger lægge til grund, at en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger meddele dispensation til det 
ansøgte projekt, idet det bemærkes, at projektet må antages at have en positiv indvirkning på 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

 

Klagevejledning

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
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 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 
virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 
afgørelsesudkast i partshøring.

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

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

Med venlig hilsen
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Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Torben Sørensen,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Jammerbugt Kommune, sagsnr. 01.03.03-P19-98-18,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Søren Rosenberg,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friliuftsrådet, kreds Nordvest,
12. Anders Wiid Brekling
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Den 27.  marts 2019

Jammerbugt Kommune  

FN-NJN-77-2018: Hydrologiske forbedringer af Svenstrup Kær.

Fredningsnævnet har den 22. november 2018 fra Jammerbugt Kommune modtaget ansøgning om 
tilladelse til at gennemføre et restaureringsprojekt på matr.nr. 1c, 1at, 1ax, 1az, 1cc, 1f, 1t, 1s, 1r, 
1q, 1p, 1aæ alle Lerup Præstegård, Lerup, 2a, 5h, 7p, 9ø, 3p, 6r, 6f alle Vester Svenstrup By, der 
ejes af Naturstyrelsen Thy, Peder Nørgaard Nielsen, Karl Erik Møller, Niels Moustsen Olesen, Ole 
Mogensen og Michael Winther og Jammerbugt Kommune.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørel-
sen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009 om fredning af arealer 
ved Lien, Fosdalen og Sandmosen, der har til formål at bevare og genoprette de landskabelige, na-
turhistoriske, kulturhistoriske og kulturgeografiske værdier i området som et sammenhængende 
åbent kystlandskab mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand omfattende den 
markante kystskrænt Lien og dennes forland, særligt de naturtyper og arter, der udgør grundlaget 
for udpegning af en væsentlig del af området som habitatområde, samt – med respekt af disse vær-
dier – at forbedre udnyttelsen af områdets rekreative værdier ved udvidelse af den offentlige adgang 
til området med henblik på oplevelsen af det åbne kystlandskab. Fredningen skal skabe grundlag for 
udarbejdelse af en samlet forvaltningsplan for området i overensstemmelse med de internationale 
forpligtelser, jf. naturbeskyttelseslovens § 38.

Disse arealer er beliggende i arealtype 2: Eng- og mosearealer neden for skrænterne, der har til for-
mål at sikre et åbent, naturligt englandskab uden opdyrkning og i det væsentlige uden tilplantning 
eller læhegn.

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at der ikke må foretages terrænændringer, herunder på-
fyldning, planering eller afgravning, at vandløb og vandstand ikke må ændres, dog kan vandløbsre-
staurering af Svenstrup Å ske i overensstemmelse med projekt af 12. oktober 2005 fra Nordjyllands 
Amt. 

Jammerbugt Kommune har om baggrunden for og formålet med projektet oplyst, at det er et LIFE 
RigKilde-projekt, der forløber i årene 2015 – 2020. Projektet er i Jammerbugt Kommune centreret 
omkring det ca. 200 ha store Svenstrup kær. Projektets overordnede formål er at genskabe Sven-
strup Kærs tidligere naturrigdom med artsrige lysåbne eng- og mosearealer og Svenstrup Å med 
kildevældstilløb i god økologisk tilstand.

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Kommunen har yderligere oplyst, at de hydrologiske forbedringer samt restaureringstiltag for Fos-
dal Bæk og Hjuldal Bæk gennemføres i 2019 i perioden marts til maj alternativt august til oktober.

Jammerbugt Kommune og Naturstyrelsen Thy har i forbindelse med tidligere gennemført jordforde-
ling i projektet erhvervet en række arealer, der muliggør de projekterede tiltag, herunder særligt 
restaurering af de to kildevældsbække, Fosdal Bæk og Hjuldal Bæk, samt stiforløb omkring Fosdal 
Bæk. Yderligere er der indgået projektaftaler med udvalgte private lodsejere omkring nødvendige 
supplerende hydrologitiltag i henhold til detailprojektet.

Anlægsarbejdet udføres under særlige hensyn til kortlagte forekomster af habitatnaturtyper, særligt 
forekomster af Rigkær. I forbindelse med blokering/opfyld af enkelte grøfter samt etablering af nyt 
tracé for Fosdal Bæk vil der blive udført rydning af mindre områder med blandet krat, særligt pile-
krat. Der udføres ikke rydning inden for kortlagt habitatnatur. Ryddet vedplanter søges i vidt om-
fang bortskaffet fra arealerne. Ved særligt svært tilgængeligt delområde i den østlige del af projekt-
området, hvor det skønnes, at udkørsel af materiel kan medføre større strukturskader på særligt kort-
lagte Rigkær, prioriteres det at efterlade enkelte kvasbunker uden for habitatnatur eller følsom § 3-
natur til nedbrydning eller senere afbrænding.

Kommunen har vurderet, at de hydrologiske forbedringer vil forbedre tilstanden af en række kort-
lagte Rigkær, Kildevæld samt Klitlavning og skabe de hydrologiske forudsætninger for, at der over 
tid kan skabes nye Rigkær. Restaurering af Fosdal Bæk og Hjuldal Bæk ved etablering af nye tracér 
skønnes markant at forbedre de små vandløbs økologiske tilstand, og deres naturlige sammenhæng 
med de vandløbsnære arealer. Det vurderes yderligere, at kildevældsbækkenes værdi for potentielt 
ynglende ørred vil blive forbedret. En generel forbedring af hydrologien i Svenstrup Kær vurderes 
at være positiv for bilag IV-arten Odder og forbedre områdernes værdi som yngle- og fouragerings-
område for spidssnudet frø.

Jammerbugt Kommune har ansøgt om dispensation i relation til fredningskendelsens § 3, stk. 1 om 
terrænændringer og § 4, stk. 2, om vandløb og grøfter.

Ovenfor er markeret området for tiltagene.
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Det fremgår af Cowis fremlagte detailprojekt af 30. oktober 2018 bl.a., at tiltagene i den vestlige del 
at projektområdet består af :

 Restaurering af afløbet fra Hjuldal Bæk, 

der på sit nedre løb er et lille, men relativt vandrigt vandløb. Det er stærkt reguleret og forlø-
ber som en grøft i skel mellem to marker. Det nye forløb foreslås frahegnet det første år til 
brinkerne er nogenlunde stabile. Herefter kan der opretholdes et hegn på den ene side eller 
hegnet kan fjernes helt, så der sikres lysåbne forhold. Det nuværende forløb bevares som en 
grøft mod marken mod øst, således at afvandingsforholdene uden for projektområdet ikke 
ændres. De første 10 m af det gamle forløb tilfyldes, så grøften ikke længere modtager vand 
fra kildebækkene.

 Vejunderføring af Hjuldal Bæk

Den nuværende vejunderføring udskiftes med et rør med større diameter (Ø1000 mm) og lil-
le fald. Af anlægstekniske grunde rykkes underføringen en smule mod vest, således at det 
nye rør kan etableres, inden det gamle fjernes. Det bliver dermed nødvendigt at grave en ca. 
5 m lang grøft syd for vejen for at skabe forbindelse til det nye rør. Røret bliver 6,6 m langt.

 Sandfang

Der føres en del sand med tilløbene, og vandløbet bærer præg heraf. Behovet for sandfang 
forstærkes af, at et af tilløbene løber langs en sandet grusvej. Begyndelse af den nuværende 
strækning nord for vejunderføringen ligner et sandfang, men vedligeholdes ikke som sådant. 
Etablering – og regelmæssig oprensning – af et sandfang er afgørende for, at strækninger 
med gydegrus ikke ødelægges. 

Ved projektet omdannes de første 20 m af vandløbet til et sandfang. Sandfanget er placeret, 
hvor det er let at tømme. Et tværsnit af sandfanget er vist på Error! Reference source not 
found.. Terrænet på figuren er udtrukket af højdemodellen på et tværsnit midt på sandfan-
get. Sandfanget graves ud, så bunden bliver i kote 6,40 m, bundbredde 2,00 m og sidernes 
anlæg 1:1 mod vejen og 1:2 mod marken. 

Udløbet fra sandfanget placeres med bundkote i kote 7,40 m. Udløbet af sandfanget ero-
sionssikres med indbygning af 2 m³ håndsten over en 5 m lang strækning. 

 Sløjfning af grøfter i vest

Grøfterne G1-G4 sløjfes med fyld fra udgravning af det nye vandløb. Ved opfyldning af 
grøfterne inaktiveres også dræn til grøfterne, bl.a. en række eksisterende større dræn til G2.

I den østlige del af projektområdet foretages følgende:

 Det nuværende afløb vest for naturcentret (G5) fyldes til (233 m) med afskrab taget fra bal-
ker eller næringsrige lavninger nær grøften. Tilfyldningen udføres skånsomt, så naturlige 
lavninger og huller i klitterne bevares. Strækningen er resten af et tidligere forløb af åen. 
Terrænet reguleres to steder til kote 6,0. Det betyder, at der i våde perioder kan stå vand op 
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til denne kote. Grøften syd for naturcenteret ændres og oprenses, således at vandet fra natur-
centeret fremover løber mod øst til vejgrøften og herfra til Svenstrup Å. 

 Omlægning af Fosdal Bæk: Den øvre del af Fosdal Bæk omlægges til et 216 m langt nyt for-
løb rundt om parkeringspladsen.

 Vadested: Øst for P-pladsen anlægges en overkørsel som et 3 m bredt vadested. Vadestedet 
anlægges med bund i kote 6,65, en bundbredde på 1,5 m og anlæg 1:5. Vadestedet opbygges 
af 0,5 m tykt lag af marksten og pigsten. Det udføres med nogenlunde jævn overflade, så det 
kan passeres af en mindre traktor uden problemer. Det påregnes, at der medgår 25 ton sten.

 Trædesten: Ca tre meter nord for vadestedet anlægges trædesten i vandløbets sider, så 
gående kan springe over bækken. Vandløbet indsnævres lidt her.

 Tilfyldning af eksisterende strækning: Den overflødige 112 m lange strækning langs Fosdal-
vej tilfyldes. Den overflødige 112 m lange strækning langs Fosdalvej tilfyldes, og den eksi-
sterende rørunderføring knuses. Indkørslen til P-pladsen retableres med stabilgrus, mens re-
sten af grøften tilfyldes med det materiale, der er gravet op til det nye forløb.

 Den nedre del af Fosdal bæk (185 meter) flyttes væk fra vejen. Der anlægges en sti mellem 
vandløbet og vejen. Stien bliver 2 meter bred og dækkes med 0,25 meter stabilgrus.

 Grøften vest for Fosdalvej forlænges mod syd og uddybes. De første 40 meter anlægges som 
en ny grøft frem til en eksisterende lavning. Herfra føres vandet videre i en rørunderføring 
under markvejen. Der anlægges en overkørsel, der udføres som et 6,75 meter langt Ø1000 
rør. 

 Ved Fosdal gennembrydes en forhøjning af terrænet 5 steder. Materialet bruges til at fylde 
en eksisterende grøft op.

 To vest-øst-orienterede grøfter afbrydes delvist. Grøfterne fyldes med fast materiale op til 
lidt over terræn på hhv. 85 og 110 m lange strækninger. Dette skal sikre, at der er rigelige 
passagemuligheder mod nord for kreaturer eller heste. Materialet tages fra de højere partier 
nord for grøfterne. Om nødvendigt etableres skrab her.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 20. marts 2019. I besigtigel-
sen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede med-
lem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Torben Sørensen. For Jammerbugt Kom-
mune mødte Allan Eskesen. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Marian Stenholm. Ejerne 
Naturstyrelsen Thy var mødt ved Henrik Schjødt Kristensen og Per Hyttel, endvidere mødte Karl 
Erik Møller ved Margrethe Møller, Peder Nørgaard Nielsen og Michael Winther.

Marian Stenholm bemærkede, at Danmarks Naturfredningsforening varmt kan anbefale projektet.

Fredningsnævnets afgørelse
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Fredning af arealer ved Lien, Fosdalen og Sandmosen betyder, at projektet kræver fredningsnæv-
nets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan 
meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

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

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

Fredningsnævnet kan på det foreliggende grundlag meddele dispensation til det ansøgte, da nævnet 
er enig i, at projektet må antages at forbedre den økologiske tilstand for Svenstrup Kær og forbedre 
tilstanden af en række Rigkær, Kildevæld, og Klitlavning mv. og derved opfylde fredningens ho-
vedformål.

Klagevejledning

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virk-
ning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.na-
evneneshus.dk.
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Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskre-
det klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødeva-
reklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse 
er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til 
at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørel-
sesudkast i partshøring.

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

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

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Torben Sørensen,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Jammerbugt Kommune, att. Allan Eskesen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Søren Rosenberg,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, Nordvest,
12. lodsejere:

 Naturstyrelsen Thy,
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 Peder Nørgaard Nielsen,
 Karl Erik Møller,
 Niels Moustsen Olesen,
 Ole Mogensen,
 Michael Winther.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del.
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Den 27. marts 2019

Jammerbugt Kommune  

FN-NJN-76-2018: Restaurering af Svenstrup Å.

Fredningsnævnet har den 22. november 2018 fra Jammerbugt Kommune modtaget ansøgning om 
tilladelse til at gennemføre et restaureringsprojekt på matr.nr. 1b, 1c Lerup Klitter, 4e, 5b og 5h 
Lien Gdr., Lerup, 1c, 1aq Lerup Præstegård, Lerup, 2a og 5h, 7p, 2l, 2b, 3p, 6r V. Svenstrup By, 
Svenstrup, der ejes af Naturstyrelsen Thy, Frede Jensen, Niels Moustsen Olesen, Ole Mogensen, 
Niels Harbo Poulsen, Jette Nissen og Jakob Bern Dahlstrøm-Kronborg.

Fredningsnævnet har efter forhandling og besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundel-
sen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009 om fredning af arealer 
ved Lien, Fosdalen og Sandmosen, der har til formål at bevare og genoprette de landskabelige, na-
turhistoriske, kulturhistoriske og kulturgeografiske værdier i området som et sammenhængende 
åbent kystlandskab mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand omfattende den 
markante kystskrænt Lien og dennes forland, særligt de naturtyper og arter, der udgør grundlaget 
for udpegning af en væsentlig del af området som habitatområde, samt – med respekt af disse vær-
dier – at forbedre udnyttelsen af områdets rekreative værdier ved udvidelse af den offentlige adgang 
til området med henblik på oplevelsen af det åbne kystlandskab. Fredningen skal skabe grundlag for 
udarbejdelse af en samlet forvaltningsplan for området i overensstemmelse med de internationale 
forpligtelser, jf. naturbeskyttelseslovens § 38.

Disse arealer er beliggende i arealtype 2: Eng- og mosearealer neden for skrænterne, der har til for-
mål at sikre et åbent, naturligt englandskab uden opdyrkning og i det væsentlige uden tilplantning 
eller læhegn.

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at der ikke må foretages terrænændringer, herunder på-
fyldning, planering eller afgravning, at vandløb og vandstand ikke må ændres, dog kan vandløbsre-
staurering af Svenstrup Å ske i overensstemmelse med projekt af 12. oktober 2005 fra Nordjyllands 
Amt. 

Jammerbugt Kommune har oplyst om baggrunden for og formålet med projektet, at det er et LIFE 
RigKilde-projekt, finansieret af EU. Projektet forløber i årene 2015 – 2020. Projektet er i Jammer-
bugt Kommune centreret omkring det ca. 200 ha store Svenstrup kær. Projektets overordnede for-
mål er at genskabe Svenstrup Kærs tidligere naturrigdom med artsrige lysåbne eng- og mosearealer 
og Svenstrup Å med kildevældstilløb i god økologisk tilstand.

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Restaureringstiltag for Svenstrup Å gennemføres i 2019. Der forventes at være en anlægsperiode fra 
marts til maj alternativt fra august til oktober.

Metoden for restaureringen afviger efter det oplyste i væsentlig grad fra det, der fremgår af fred-
ningsafgørelsen, idet forslaget i fredningen ikke er baseret på hydrologiske forundersøgelser, men 
gamle skelgrænser og 200 år gammelt formodet historisk forløb af åen, og tager derfor ikke hensyn 
til aktuelle bevaringsmålsætninger og muligheder for udvikling af gunstig bevaringsstatus for sær-
ligt de vandløbsnære våde habitatnaturtyper Rigkær og Klitlavning. En gennemførelse af frednin-
gens forslag til et nyt tracé for Svenstrup Å vil på delstrækninger have negative konsekvenser for 
eksisterende kortlagte Rigkær og Klitlavninger samt arealer med potentiale herfor ved dræning af 
disse og kan således ikke gennemføres uden negative konsekvenser for udpegningsgrundlaget for 
Natura2000-området.

Jammerbugt Kommune har ansøgt om dispensation fra fredningskendelsens § 3 om terrænændrin-
ger, § 4 om vandløb og grøfter og § 8 om naturgenopretning. 

Kommunens tiltag ved restaureringen er primært koncentreret omkring fysiske forbedringer af eksi-
sterende tracé ved bugtninger og tilførsel af naturlige strukturelementer som større vedstykker, sten 
og grus. Herved søges skabt fysisk variation som er naturligt for et forholdsvist langsomt-flydende 
mindre vandløb, som Svenstrup Å på den pågældende strækning

Kommunen har oplyst, at tiltagene er valgt, således at der ikke er negative konsekvenser for udpeg-
ningsgrundlaget for Natura 2000-området. En generel forbedring af vandløbstilstanden vurderes at 
være positiv for arten Odder, som er en del af det aktuelle udpegningsgrundlag.

Ovenfor ses med blå streg områder, hvor restaurering tænkes foretaget.

Det fremgår af Cowis rapport af 31. oktober 2018 bl.a., at forløbet af Svenstrup Å ændres ved na-
turcenteret, hvor åen i dag har en bundbredde på 1,4 meter og et fald på 0,62 o/oo. Den nye stræk-
ning bliver 171 m lang, således at vandløbet bliver 8 m kortere. Der er to grøfter fra syd, som i dag 
udmunder i Svenstrup Å. Disse grøfter ledes på terræn. Der nedlægges ved, som trykkes ind i eller 
graves ind i brinken og lægges således, at det når højst 1/3 ud i vandløbet. Åens naturlige slyngning 
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fremmes ved afgravning af den ene bred over strækninger ca. på 3-5 meter. Der er planlagt omkring 
25 slyngninger i alt. Den nedre strækning af åen er blevet gravet for bred ved hårdhændet oprens-
ning. Åen indsnævres ved udlæg af jord, rødder og sten på forventelig 18 steder, men formentlig 
med indgreb for ca. hver 5. m. Der vil blive udlagt gydegrus på 2 strækninger af længder på 25 me-
ter. Endelig fjernes 3 eksisterende kreaturbroer og erstattes med 5 nye.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 20. marts 2019. I besigtigel-
sen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede med-
lem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Torben Sørensen. For Jammerbugt Kom-
mune mødte Allan Eskesen. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Marian Stenholm. Ejerne 
var mødt fra Naturstyrelsen Thy ved Henrik Schjødt Kristensen og Per Hyttel, og i øvrigt ved Frede 
Jensen, Niels Harbo Poulsen og Jakob Bern Dahlstrøm-Kronborg.

Henrik Schjødt Kristensen oplyste, at Jammerbugt Kommune efter aftale med Naturstyrelsen Thy 
står for myndighedsgodkendelser og gennemførelse af projektet.

Marian Stenholm bemærkede, at Danmarks Naturfredningsforening varmt kan anbefale en gennem-
førelse af projektet.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Lien, Fosdalen og Sandmosen betyder, at projektet kræver fredningsnæv-
nets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan 
meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

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

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

Fredningsnævnet kan på det foreliggende grundlag meddele dispensation til det ansøgte, da nævnet 
er enig i, at projektet må antages at forbedre den økologiske tilstand for Svenstrup Å og derved op-
fylde fredningens hovedformål.

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.
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Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virk-
ning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.na-
evneneshus.dk.

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskre-
det klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødeva-
reklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse 
er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til 
at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørel-
sesudkast i partshøring.

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

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bort-
falder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.
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Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Torben Sørensen,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Jammerbugt Kommune, att. Allan Eskesen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Søren Rosenberg,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, Nordvest,
12. lodsejere:

 Naturstyrelsen Thy,
 Frede Jensen, 
 Niels Moustsen Olesen,
 Ole Mogensen,
 Niels Harbo Poulsen,
 Jette Nissen,
 Jakob Bern Dahlstrøm-Kronborg.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Den 7. april 2019

Jammerbugt Kommune  

FN-NJN-7-2018: Udbygning af skur på Kystvejen.

Fredningsnævnet har den 6. februar 2019 fra Jammerbugt Kommune modtaget ansøgning om tilla-
delse til at udvide et skur på matr.nr. 1zx Slettegård, Hjortdal, beliggende Kystvejen 30, 9690 Fjer-
ritslev. Ansøgningen er indsendt af ejeren Carl Poulsen.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørel-
sen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009 om fredning af arealer 
ved Lien, Fosdalen og Sandmosen, der har til formål at bevare og genoprette de landskabelige, na-
turhistoriske, kulturhistoriske og kulturgeografiske værdier i området som et sammenhængende 
åbent kystlandskab mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand omfattende den 
markante kystskrænt Lien og dennes forland, særligt de naturtyper og arter, der udgør grundlaget 
for udpegning af en væsentlig del af området som habitatområde, samt – med respekt af disse vær-
dier – at forbedre udnyttelsen af områdets rekreative værdier ved udvidelse af den offentlige adgang 
til området med henblik på oplevelsen af det åbne kystlandskab. Fredningen skal skabe grundlag for 
udarbejdelse af en samlet forvaltningsplan for området i overensstemmelse med de internationale 
forpligtelser, jf. naturbeskyttelseslovens § 38.

Ejendommen er beliggende i udkanten af arealtype 3:Parabelklit med tilhørende afblæsningsflade, 
der har til delformål at sikre de landskabelige værdier som et åbent klitlandskab uden tilplantning, 
læhegn, opdyrkning eller afgræsning. Fredningen har bestemmelser om, at der ikke må bebygges, 
men inden for de på fredningskortet markerede have-gårdspladsarealer er fredningen ikke til hinder 
for, at fredningsnævnet kan godkende udvidelse af eksisterende erhvervsbygninger i arealtype 9 og 
10 og uden for disse arealtyper vedligeholdelse og mindre om- og tilbygninger til eksisterende byg-
ninger med bevarelse af særlige karakteristika. Det er en forudsætning, at nybygningens højde ikke 
overstiger 8,5 meter, og at bygningerne ikke vil fremtræde mere iøjnefaldende i landskabet end de 
eksisterende bygninger.

Denne bygning er beliggende indenfor et have-gårdsplads-areal.

Det er om tilbygningen oplyst, at der tilbygges fra 23,1 m2 til 35,5 m2 samt at vægbeklædningen 
fortsættes i sortmalende brædder som på det eksisterende skur og taget forlænges med bølgeplader 
som på eksisterende skur.

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Ovenfor skitse af det udvidede skur.

Jammerbugt Kommune har om Natura 2000-forhold oplyst, at ejendommen er beliggende i Natura 
2000-område nr. 21 – Ejstrup Klit, Egvands Bakker og Lien med Underlien. Tilbygningen vedrører 
kun udhus/skur, der ikke vurderes at ligge i hverken § 3-beskyttet natur eller natur på udpegnings-
grundlaget for Natura 2000-området. Der vurderes derfor ikke at være konflikt med beskyttet natur.

Tilbygningen vurderes heller ikke at påvirke særligt beskyttede, fredede eller rødlistede arter.

Miljøstyrelsen har i mail af 11. marts 2019 ingen bemærkninger til det ansøgte.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 20. marts 2019. I besigtigel-
sen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede med-
lem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Torben Sørensen.

For Jammerbugt Kommune mødte Poul Erik Nielsen. For Danmarks Naturfredningsforening mødte 
Søren Rosenberg. Ejeren Carl Poulsen var mødt.

Repræsentanten for Jammerbugt Kommune henviste til det skriftlige materiale i sagen. Ingen havde 
bemærkninger til det ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Lien, Fosdalen og Sandmosen betyder, at projektet kræver fredningsnæv-
nets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan 
meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.
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Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-
søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 
af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun 
meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, 
der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

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

Fredningsnævnet kan på det foreliggende godkende den ansøgte udvidelse af skuret, som ifølge 
fredningskortet er  beliggende inden for et have-gårds-pladsareal.

Klagevejledning

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virk-
ning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.na-
evneneshus.dk.

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
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Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskre-
det klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødeva-
reklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse 
er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til 
at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørel-
sesudkast i partshøring.

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

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

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Torben Sørensen,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Jammerbugt Kommune, att. Allan Eskesen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Søren Rosenberg,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, Nordvest,
12. Carl Poulsen,
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Jammerbugt Kommune

Den 10. maj 2019

FN-NJN-25-2019: Eternitfund ved ny bolig på Hjortdalvej 205, 9690 Fjerritslev.

Fredningsnævnet har den 7. april 2019 fra Henrik Thostrup Jensen modtaget ansøgning om tilladel-
se til at foretage terrænregulering på matr.nr. 27a Vester Svenstrup by, Hjortdal, beliggende Hjort-
dalvej 205, 9690 Fjerritslev. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen som en formandsafgørelse uden besigtigelse, jf. forretnings-
orden for fredningsnævn § 10, stk.5, og har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for 
afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009 om fredning af arealer 
ved Lien, Fosdalen og Sandmosen, hvis hovedformål er at bevare, pleje og genoprette de landskabe-
lige, naturhistoriske, kulturhistoriske og kulturgeografiske værdier i området som et sammenhæn-
gende, åbent kystlandskab mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand omfattende 
den markante kystskrænt Lien og dennes forland, særligt de naturtyper og arter, der udgør grundla-
get for udpegningen af en væsentlig del af området som EF-habitatområde, samt med respekt af 
disse værdier – at forbedre udnyttelsen af områdets rekreative værdier ved udvidelse af den offentli-
ge adgang til området med henblik på oplevelsen af det åbne kystlandskab. 

Ejendommen, matr.nr. 27a Vester Svenstrup by, Hjortdal, er beliggende i arealtype 10: landbrugsa-
realer ovenfor skrænterne, der har som formål at sikre et åbent kulturpræget landskab med censur af 
landskabelige hensyn af bebyggelse og beplantning og med udvidet offentlig adgang. 

Det fremgår bl.a. af fredningsbestemmelserne, at der ikke må foretages terrænændringer, herunder 
påfyldning, opfyldning, planering eller afgravning

Det fremgår af ansøgningen, at fredningsnævnet den 14. august 2018 i FN-NJN-38-2018 godkendte 
opførelse af et nyt stuehus med fritliggende garage. 

Ejeren oplyser i ansøgningen at det under byggeriet har vist sig, at der er fundet et betydeligt om-
fang af eternitstykker på grunden. De steder, hvor eternitten er fundet, er jorden skrabet af og det 
fundne kørt til deponi. Der er grund til at tro, at eternitstykkerne indeholder asbest. Ejeren ansøger 
derfor om tilladelse til at udlægge et rent lag jord. Det er erfaringen fra tidligere saneringsprojekter, 
at udlægning af 0,5 m ren jord med net mellem jordlagene vil kunne sikre mod indånding af asbest.  
Der ansøges om tilladelse til at udlægge 25-50 cm. over hele grunden, således at laget vil have sam-
me tykkelse overalt. Der er ikke indgivet ansøgning til kommunen, da en terrænregulering på 
plus/minus 0,5 m er tilladt i landzone.

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Jammerbugt Kommune har i mail af 26. april 2019 oplyst, at kommunen ikke har indvendinger 
imod det ansøgte. Kommunen er således indforstået med, at der over hele grunden lægges et jord-
lag, dog må det sikres, at der ikke som følge af terrænreguleringen sker afstrømning til omkringlig-
gende terræn.  

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Lien, Fosdalen og Sandmosen betyder, at projektet kræver fredningsnæv-
nets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan 
meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-
søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 
af arter, som området er udpeget for. 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 
ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der 
er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livs-
stadier. 

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

Fredningsnævnet kan på baggrund af de oplysninger, der fremgår af det fremsendte materiale, med-
dele dispensation til det ansøgte under forudsætning af, at der som følge af terrænreguleringen ikke 
sker afstrømning til omkringliggende terræn.

Klagevejledning

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
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Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virk-
ning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.na-
evneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskre-
det klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødeva-
reklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse 
er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til 
at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørel-
sesudkast i partshøring.

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

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

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Torben Sørensen,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Jammerbugt Kommune, att. Maj-Britt Grønlund Larsen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,



4

6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Søren Rosenberg,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
12. Henrik Thostrup Jensen,
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Jammerbugt Kommune

Den 10. maj 2019

FN-NJN-15-2019: Nedsivningsanlæg ved ny bolig på Hjortdalvej 205, 9690 Fjerritslev.

Fredningsnævnet har den 27. marts 2019 fra Jammerbugt Kommune modtaget ansøgning om tilla-
delse til at etablere et nedsivningsanlæg på matr.nr. 27a Vester Svenstrup by, Hjortdal, beliggende 
Hjortdalvej 205, 9690 Fjerritslev. Ansøgningen er indsendt af Henrik Thostrup Jensen.

Fredningsnævnet har behandlet sagen som en formandsafgørelse uden besigtigelse, jf. forretnings-
orden for fredningsnævn § 10, stk.5, og har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for 
afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009 om fredning af arealer 
ved Lien, Fosdalen og Sandmosen, hvis hovedformål er at bevare, pleje og genoprette de landskabe-
lige, naturhistoriske, kulturhistoriske og kulturgeografiske værdier i området som et sammenhæn-
gende, åbent kystlandskab mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand omfattende 
den markante kystskrænt Lien og dennes forland, særligt de naturtyper og arter, der udgør grundla-
get for udpegningen af en væsentlig del af området som EF-habitatområde, samt med respekt af 
disse værdier – at forbedre udnyttelsen af områdets rekreative værdier ved udvidelse af den offentli-
ge adgang til området med henblik på oplevelsen af det åbne kystlandskab. 

Ejendommen, matr.nr. 27a Vester Svenstrup by, Hjortdal, er beliggende i arealtype 10: landbrugsa-
realer ovenfor skrænterne, der har som formål at sikre et åbent kulturpræget landskab med censur af 
landskabelige hensyn af bebyggelse og beplantning og med udvidet offentlig adgang. 

Det fremgår bl.a. af fredningsbestemmelserne, at der ikke må foretages terrænændringer, herunder 
påfyldning, opfyldning, planering eller afgravning

Det fremgår af ansøgningen, at der ønskes etableret et nedsivningsanlæg (mileanlæg) samt faskiner. 

Spildevandsanlægget placeres med en bundfældningstank på 2 m3 og med 3x10 m fordelerrør. An-
lægget udføres som mileanlæg med en højde på 120 cm over terræn. Rengvandet ønskes nedsivet i 
faskiner øst for boligen.  

Fredningsnævnet har den 14. august 2018 godkendt opførelse af et nyt stuehus med fritliggende 
garage (FN-NJN-38-2018). Der blev dengang ikke ansøgt om mileanlæg m.v.

Jammerbugt Kommune har oplyst, at ejendommen er omgivet af landbrugsarealer uden forekomst 
af beskyttet natur. Kommunen vurderer ikke, at der er en konflikt i forhold til arter eller naturtyper 
på udpegningsgrundlaget for Natura 2000. Da sagen udelukkende vedrører et nedsivningsanlæg, 
vurderes der heller ikke at ske påvirkning af særligt beskyttede arter, fredede eller rødlistede arter.  

Fredningsnævnets afgørelse

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Fredning af arealer ved Lien, Fosdalen og Sandmosen betyder, at projektet kræver fredningsnæv-
nets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan 
meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-
søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 
af arter, som området er udpeget for. 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 
ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der 
er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livs-
stadier. 

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

Fredningsnævnet kan på baggrund af de oplysninger, der fremgår af det fremsendte materiale, med-
dele dispensation til etablering af det ansøgte anlæg

Klagevejledning

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virk-
ning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.na-
evneneshus.dk. 
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Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskre-
det klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødeva-
reklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse 
er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til 
at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørel-
sesudkast i partshøring.

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

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

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Torben Sørensen,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Jammerbugt Kommune, att. Maj-Britt Grønlund Larsen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Søren Rosenberg,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
12. Henrik Thostrup Jensen,



1

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Den 4.  august 2019

Naturstyrelsen Thy 

FN-NJN-26-2019: Naturpleje ved Hjortdal

Fredningsnævnet har den 1. maj 2019 fra Naturstyrelsen Thy modtaget ansøgning om tilladelse til 
at foretage naturpleje ved afgræsning på matr.nr. 16q V. Svenstrup By, Hjortdal og matr.nr. 1a 
Lerup Klitter, Lerup samt matr.nr. 1æb Slettegård, Hjortdal, der ejes af Naturstyrelsen.

Fredningsnævnet har behandlet sagen uden besigtigelse og som en formandsafgørelse i medfør af 
naturbeskyttelsesloves § 10, stk.5.

Sagens baggrund

Arealerne er omfattet af 4. februar 2006 om fredning af arealer ved Lien, Fosdalen og Sandmosen, 
der har til hovedformål at bevare, pleje og genoprette de landskabelige, naturhistoriske, kulturhisto-
riske og kulturgeografiske værdier i området som et sammenhængende, åbent kystlandskab mellem 
sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand omfattende den markante kystskrænt Lien og 
denne forland, særligt de naturtyper og arter, der udgør grundlaget for udpegningen af en væsentlig 
del af området som habitatområde, samt – med respekt for disse værdier – at forbedre udnyttelsen af 
områdets rekreative værdier ved udvidelse af den offentlige adgang til området med henblik på op-
levelsen af det åbne kystlandskab. Fredningen skal skabe grundlag for udarbejdelse af en samlet 
forvaltningsplan for området i overensstemmelse med de internationale forpligtelser, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 38.

Arealerne, der ansøges om, er beliggende i arealtype 3:Parabelklit med tilhørende afblæsningsflade, 
der har som delmål at sikre de landskabelige værdier som åbent klitlandskab uden tilplantning, 
læhegn, opdyrkning eller afgræsning. Det fremgår dog samtidig, at jordbearbejdning til opretholdel-
se af gunstig bevaringsstatus for beskyttet natur kan ske i overensstemmelse med godkendt pleje-
plan

Naturstyrelsen Thy har oplyst, at arealerne i en årrække har været afgræsset med kvæg inden for 
nedenstående indhegning, og det er dette forhold, der nu ansøges om lovliggørelse af. Hegningen 
vises neden for.

Naturstyrelsen Thy har yderligere anført, at indhegningen indgår i Natura 2000-område nr. 21 Ej-
strup Klit, Egvands Bakker og Lien med Underlien, der har den rødlistede sommerfugleart he-
depletvinge på udpegningsgrundlaget. Naturstyrelsen Thys naturplejeformål ved afgræsning af om-
rådet er, at det skal udgøre et lysåbent, sammenhængende klitlandskab med lav vegetation og med 
udbredte levesteder for bl.a. hedepletvingen. Der er på afgræsningsarealet registreret guldblomme, 
der er en kendt nektarplante for hedepletvinge. Derudover har der i ca. 20 år før fredingen været 
afgræsning på arealerne.

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Fredningsareal er markeret med blå skravering og hegning med rød farve.

Miljøstyrelsen har i en mail af 4. juni 2019 henvist til, at Naturstyrelsens ansøgning mangler en re-
degørelse for, hvordan den ansøgte afgræsning vil påvirke de relevante naturtyper i udpegnings-
grundlaget for Natura 2000-området, eller omdet har en påvirkning af bilag IV-arter i området.

Naturstyrelsen Thy har herefter i mail af 8. juli 2019 afgivet følgende udtalelse:

”…
 Indenfor det ansøgte område i fredningen er følgende lysåbne naturtyper registreret: klithede 
(2140), klitlavning (2190), grå/grøn klit (2130), enebærklit (2250) (Bilag 1). Der er ikke registreret 
bilag IV-arter i pågældende område. Naturstyrelsen Thy er forpligtet til at opretholde en gunstig 
bevaringsstatus for disse naturtyper. Afgræsning af områder vil påvirke de ovenstående naturtyper 
positivt. Da dyrene æder uønsket opvækst i området og bidrager derved til at fjerne nærringsstoffer 
og genoprette naturligt lav næringsstoftilstand. Udover at dyrene æder af planterne, så kan de også 
træde planterne i stykker. Blandt de nedtrådte planter skabes der mulighed for at frø kan spire, og 
eksempelvis den afbidte lyng kan skyder med nye friske skud. I vådere områder vil kreaturer grun-
det deres tunge vægt træde hul i plantedækket og derved danne mosaikker af mikrohabitater, som 
rummer muligheden for et rigt insekt- og planteliv. Naturstyrelsen Thy vurderer ud fra ovenstående, 
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at afgræsning vil påvirke de relevante naturtyper i udpegningsgrundlaget for Natura-2000 området 
positivt.

…”

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Lien, Fosdalen og Sandmosen betyder, at projektet kræver fredningsnæv-
nets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan 
meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-
søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 
af arter, som området er udpeget for. 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 
ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der 
er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livs-
stadier. 

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

Det fremgår af fredningsafgørelsen, at de omhandlede arealer, som er beliggende i arealtype 3, som 
delmål har at sikre de landskabelige værdier som åbent klitlandskab uden tilplantning, læhegn, op-
dyrkning eller afgræsning.

Uanset dette delmål finder fredningsnævnet, at der på baggrund af de oplysninger, der fremgår af 
det fremsendte materiale, kan meddeles en lovliggørende dispensation, således at der fortsat kan ske 
afgræsning af arealerne. Fredningsnævnet har herved navnlig lagt vægt på udtalelsen fra Natursty-
relsen Thy, hvorefter afgræsningen vil påvirke de relevante naturtyper i udpegningsgrundlaget for 
Natura-2000 området positivt.

Klagevejledning

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
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 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 
miljø, og

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

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virk-
ning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.na-
evneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskre-
det klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødeva-
reklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse 
er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til 
at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørel-
sesudkast i partshøring.

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

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

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:
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1. Tage Leegaard,
2. Torben Sørensen,
3. Jammerbugt Kommune,
4. Miljøstyrelsen, Odense,
5. Naturstyrelsen Thy
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening v/ Søren Rosenberg,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
10. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
11. Friluftsrådet, centralt,
12. Friluftsrådet, kreds Nordvest.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Jammerbugt Kommune 

Den 4. september 2019

FN-NJN-37-2019: Nyt sommerhus ved Ejstrup Strandvej.

Fredningsnævnet har den 12. juli 2019 fra Jammerbugt Kommune modtaget ansøgning om tilladel-
se til efter nedrivning af eksisterende sommerhus at genopføre et nyt på matr.nr. 7m Nr. Bratbjerg 
Tranum, beliggende Ejstrup Strandvej 26, 9460 Brovst. Ansøgningen er indsendt af Bent Kolind.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørel-
sen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er beliggende i arealer, der er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 
2009 om fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen inden for arealtype 8:”Strandbred og kystklit-
landskaber”. 

Fredningens hovedformål er at bevare, pleje og genoprette de landskabelige, naturhistoriske, kultur-
historiske og kulturgeografiske værdier i området som et sammenhængende, åbent kystlandskab 
mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand omfattende den markante kystskrænt 
Lien og det forland, særligt de naturtyper og arter, der udgør grundlaget for udpegning af en væsent-
lig del af området som EF-habitatområde, samt med respekt for disse værdier – at forbedre udnyttel-
sen af områdets rekreative værdier ved udvidelse af den offentlige adgang til området med henblik 
på oplevelsen af det åbne kystlandskab. 

Arealtype 8 har som delformål at sikre de åbne klitlandskabers udvikling og rekreative anvendelse, 
uden tilplantning eller udvidelse af eksisterende bebyggelse, dog med særlige bestemmelser for så 
vidt angår skydeterrænets anvendelse.

Det fremgår bl.a. af fredningsbestemmelserne, at der ikke må opføres eller opstilles ny bebyggelse, 
herunder boder, skure, hytter eller lignende, samt at der ikke må foretages terrænændringer, herun-
der påfyldning, opfyldning, planering eller afgravning.

Jammerbugt Kommune har medsendt Kystdirektoratets afgørelse af 20. december 2018, hvor der er 
meddelt dispensation fra klitfredningslinjen til udvidelse af bebyggelsen fra 52 m2 med tillæg af et 
skur på 4,5 m2 samt terrasser til en nybygning på 59 m2 med et udhus på 2,5 m2 . Det anføres, at 
huset genopføres på eksisterende sokkel forsænket med 40 cm for at give mulighed for øget indven-
dig højde og mulighed for hems, samt at forøgelsen af det bebyggede areal skyldes, at huset isoleres 
ved at beklæde det udvendigt med isolering. Græsbeklædning på tag og sort bræddebeklædning. De 
eksisterende terrasser bevares. 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Det oplyses yderligere, at der udvendigt opsættes en varmepumpe på eget fundament, beklædt med 
sortmalet træ.

Kystdirektoratet har i sin afgørelse vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæg-
gelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets 
bilag IV.

Miljøstyrelsen har i en mail af 27. august 2019 oplyst, at det ansøgte ikke berører noget Natura 
2000-område.

Danmarks Naturfredningsforening har i en mail af 25. august 2019 oplyst, at der ikke er bemærk-
ninger til det ansøgte, der findes at være inden for det acceptable i forhold til fredningsbestemmel-
serne.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 28. august 2019. I besigti-
gelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede 
medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Torben Sørensen. For Jammerbugt 
Kommune mødte Henrik Hansen. Ejeren Bent Kolind var mødt.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Lien, Fosdalen og Sandmosen betyder, at projektet kræver fredningsnæv-
nets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan 
meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-
søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 
af arter, som området er udpeget for. 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 
ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der 
er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livs-
stadier. 

Fredningsnævnet må efter sagens oplysninger, herunder oplysningerne fra behandlingen af den tid-
ligere dispensationssag, lægge til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet kan på baggrund af de oplysninger, der fremgår af det fremsendte materiale, med-
dele dispensation til det ansøgte projekt. Fredningsnævnet har lagt vægt på placeringen af det nye 
sommerhus, sommerhusets størrelse og valg af materialer. 

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. 
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Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virk-
ning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.na-
evneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskre-
det klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødeva-
reklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse 
er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til 
at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørel-
sesudkast i partshøring.

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

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



4

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Torben Sørensen,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Jammerbugt Kommune ved Henrik Hansen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Søren Rosenberg,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
12. Bent Kolind.



Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Den 15. april 2020

Jammerbugt Kommune

FN-NJN-14-2020: Kreauturovergang ved Svenstrup Å

Fredningsnævnet har den 24. marts 2020 fra Jammerbugt Kommune, Vand og Natur, modtaget an-
søgning om tilladelse til at etablere en kreaturovergang på ejendommen, matr.nr. 1c Lerup Klitter, 
Lerup, hvilken ejendom ejes af Naturstyrelsen. 

Jammerbugt Kommune har derudover ansøgt om tilladelse til etablering af yderligere overgange, 
hvis der måtte opstå behov for dette, og forudsat der indhentes tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

Fredningsnævnet har uden besigtigelse behandlet sagen, og fredningsnævnet har i form af en for-
mandsafgørelse meddelt dispensation i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5 for 
så vidt angår etablering af en enkelt kreaturovergang.

Sagens baggrund

Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009 om fredning af arealer ved 
Lien, Fosdalen og Sandmosen, der har til hovedformål at bevare, pleje og genoprette de landskabe-
lige, naturhistoriske, kulturhistoriske og kulturgeografiske værdier i området som et sammenhæn-
gende åbent kystlandskab mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand omfattende 
den markante kystskrænt Lien og dennes forland, særligt de naturtyper og arter, der udgør grundla-
get for udpegning af en væsentlig del af området som habitatområde, samt – med respekt for disse 
værdier – at forbedre udnyttelsen af områdets rekreative værdier ved udvidelse af den offentlige 
adgang til området med henblik på oplevelsen af det åbne kystlandskab. Fredningen skal skabe 
grundlag for udarbejdelse af samlet forvaltningsplan for området i overensstemmelse med de inter-
nationale forpligtelser, jf. naturbeskyttelseslovens § 38.

Det berørte areal er beliggende i fredningens arealtype 9: landbrugsarealer på marint forland, der 
har som delformål at bevare et naturpræget areal uden yderligere tilplantning og med kun ubetyde-
lig påvirkning af omgivende arealer.

Fredningsnævnet har tidligere truffet afgørelse om en ansøgning om restaurering af Svenstrup Å 
(FN-NJN-76-2018)

Der henvises til nedenstående foto med en angivelse af placeringen af den ansøgte kreaturovergang:
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Jammerbugt Kommune har ved en afgørelse af 19. marts 2020 meddelt tilladelse til etablering af 
kreaturovergangen på nærmere vilkår, herunder bl.a.:

 At ejeren af matr.nr. 1c Lerup Klitter afholder alle udgifter i forbindelse med den fremtidige 
vedligeholdelse af kreaturovergangen,

 At vandløbets 2 meter-bræmmer ikke må beskadiges. Hvis det bliver nødvendigt at berøre 
vandløbets bund eller brinker under anlægsarbejdet, skal det ske på en sådan måde, at der ik-
ke kommer jord, beton eller andre byggematerialer i vandløbet, og området retableres hur-
tigst muligt,

 At etablering af overgangen ikke må påvirke vandløbets vandføringsevne. Hvis vandførings-
evnen forringes, skal broen fjernes og en ny bro, der ikke påvirker vandføringen, etableres 
på ansøgeres vegne.

Jammerbugt Kommune har anbefalet det ansøgte, og yderligere oplyst, at det berørte areal er belig-
gende i Natura 2000 område nr. 21, Ejstrup Klit, Egvands Bakker og Lien med Underlien og i et 
område beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Overgangen, der forbinder §3-beskyttet mose syd 
for Svenstrup Å med § 3-beskyttet eng nord for Svenstrup Å, vurderes ikke at påvirke arealerne 
negativt. Det vurderes, at der i nærområdet kan være vandflagermus, spidssnudet frø, odder og 
markfirben. Kommunen vurderer ikke, at projektet vil forringe leve- og rastesteder for bilag IV arter 
eller rødlistede arter. Tiltaget vurderes at understøtte implementeringen af gældende Natura 2000 
handleplan og særligt forvaltning og naturpleje af habitatnaturtyper rigkær (7230) og klitlavning 
(2190). 



 

Ovenover et foto, der viser hvorledes broen vil komme til at se ud.

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 30. marts 2020 oplyst, at der ikke er bemærkninger 
til det ansøgte, der anses for uproblematisk, og som ved overgangens etablering ikke vil skade natur 
eller landskab, men i stedet bidrage til at naturarealerne – våde enge – kan blive afgræsset.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen betyder, at det ansøgte projekt kræver fredningsnævnets 
dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1, hvorefter fredningsnævnet kan med-
dele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

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

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

Fredningsnævnet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger om det ansøgtes placering og 
udformning, meddele dispensation til den ansøgte kreaturovergang, der ikke strider mod frednin-
gens formål. 

Fredningsnævnet finder ikke, at der derudover kan meddeles dispensation til yderligere kreaturover-
gange, uden at der indgives en konkret ansøgning herom.



Klagevejledning

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virk-
ning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.na-
evneneshus.dk.

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskre-
det klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødeva-
reklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse 
er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til 
at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 
afgørelsesudkast i partshøring.



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

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

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,

2. Torben Sørensen,

3. Miljøstyrelsen,

4. Jammerbugt Kommune, att. Ivan Kristensen,

5. Danmarks Naturfredningsforening, København,

6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Søren Rosenberg,

7. Dansk Ornitologisk Forening, København,

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Svend Erik Mikkelsen,

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,

10. Friluftsrådet, centralt,

11. Friluftsrådet, Vendsyssel,

12. Naturstyrelsen Thy.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 

Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 

telefon 9968 8461 

mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

                                                                                                                         Den 10. maj 2020 

FN-NJN-60-2019: Opførelse af en Polytunnel og et drivhus mv. 

Fredningsnævnet har den 4. december 2019 fra Jammerbugt Kommune modtaget en ansøgning om 

tilladelse til at opføre en polytunnel og et drivhus mv. på matr.nr. 22a V. Svenstrup By, Hjortdal, 

beliggende Hjortdalvej 233, 9690 Fjerritslev. Der er endvidere ansøgt om tilladelse til opsætning af 

et dyrehegn om mark 11 og 12. Ejendommen ejes af Jørgen Elsøe Jensen.  

Fredningsnævnet har i lyset af Covid-19 situationen valgt at behandle sagen på skriftligt grundlag.  

Fredningsnævnet har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden 

for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet Naturklagenævnets afgørelse af 4.februar 2009 om fredning af arealer ved 

Lien, Fosdalen og Sandmosen.  Hovedformålet med fredningen er at bevare, pleje og genoprette de 

landskabelige, naturhistoriske og kulturgeografiske værdier i området som et sammenhængende, 

åbent kystlandskab mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand omfattende den 

markante kystskrænt Lien og dennes forland, særligt de naturtyper og arter, der udgør grundlaget 

for udpegningen af en væsentlig del af området som EF-habitatområde, samt med respekt af disse 

værdier – at forbedre udnyttelsen af områdets rekreative værdier ved udvidelse af den offentlige 

adgang til området med henblik på oplevelsen af det åbne kystlandskab. 

Den del af ejendommen, matr.nr. 22a V. Svenstrup By, Hjortdal, hvorpå Polytunnel og et drivhus   

ønskes opført, er beliggende i arealtype 10: landbrugsarealer ovenfor skrænterne, der har til formål 

at sikre et åbent kulturpræget landskab med censur af landskabelige hensyn af bebyggelse og 

beplantning og med udvidet offentlig adgang. Det fremgår af tegningsmaterialet, at opførelsen skal 

ske indenfor det på kortet markerede have-gårdspladsareal.  

Fredningen er her ikke til hinder for, at fredningsnævnet kan godkende udvidelse af eksisterende 

erhvervsvirksomheder (landbrug og pensionat) og uden for denne arealtype vedligeholdelse og 

mindre om- og tilbygninger med bevarelse af særlige karakteristika. Det er en forudsætning for 

godkendelsen, at nybyggeriets højde ikke overstiger 8,5 m, og at bygningerne ikke vil fremtræde 

mere iøjnefaldende i landskabet end de eksisterende bygninger.        

Det fremgår af det ansøgte projekt, at der ønskes opført en Polytunnel og et drivhus. Den 

pågældende polytunnel består af 11 buer a 2 m og med en højde på 2,1 m øst. Drivhuset er på 2,7 m 

x 4,4 m. Det er oplyst, at Polytunnel og drivhus er til brug for landbrugsejendommens gartneridrift.  

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Det ansøgte hegn er 1,7 m højt og følger de angivne markeringer om markerne, vejen dog undtaget. 

Hegnet ønskes opsat mellem den eksisterende beplantning og bliver kun synlig langs nordsiden af 

mark 12, hvor der findes et enkeltrækket hegn af tjørn.  

Jammerbugt Kommune har oplyst, at det planlagte byggeri ligger uden for Natura 2000-område. 

Kommunen har vurderet, at projektet ikke vil have negativ indflydelse på det nærliggende Natura 

2000-område eller på dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 

Fredningsnævnet har tidligere behandlet en sag vedrørende samme ejendom om opførelse af et 

maskinhus og et drivhus til gartneri (FN-NJN-71-2017). Ejeren har oplyst, at drivhuset er under 

opførelse. 

Nedenfor ses placering af de ansøgte bygninger: 

 

 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

I sagens behandling har deltaget formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede 

medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Torben Sørensen. 

Miljøstyrelsen har i en mail af 1. maj 2020 på fredningsnævnets forespørgsel udtalt, at et vildthegn 

ikke er omfattet af fredningsbestemmelsen i § 5, stk. 3, hvorefter der i fredningen kan opsættes 

sædvanlige kreatur- eller fårehegn. Miljøstyrelsen har derfor kaldt et vildthegn for et usædvanligt 
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hegn, som bl.a. er omtalt i forbindelse med naturbeskyttelseslovens § 23, stk. 2. I denne 

bestemmelse er det nævnt, at der ikke må opsættes ”usædvanlige hegn” omkring skove. I en 

vejledning til naturbeskyttelseslovens § 23, stk. 2, om den nærmere forståelse af begrebet 

usædvanlige hegn er det nævnt, at bestemmelsen navnlig tilsigter at undgå hegn, der ved deres 

højde, konstruktion eller materialevalg virker dominerende eller skæmmende, eller som hindrer 

vildtets frie passage. 

Ejeren af ejendommen har i en mail af 3. maj 2020 oplyst, at det areal, der ønskes indhegnet, udgør 

ca. 2 ha. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer indenfor fredningen af Lien, Fosdalen og Sandmosen 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. 

Drivhus og polytunnel 

Fredningsnævnet kan efter de foreliggende oplysninger meddele dispensation til opførelse af et 

drivhus og en polytunnel. Nævnet har lagt vægt på placeringen indenfor have- gårdspladsareal 

omgivet af hegn og træer, samt materialevalg og dimensionering. 

Vildthegn 

Fredningsnævnet finder, at opsætning af vildthegn kræver nævnets godkendelse, da det om 

arealtype 10- Landbrugsarealer ovenfor skrænterne – om delformål er anført: Sikring af et åbent 

kulturpræget landskab med censur af landskabelige hensyn af bebyggelse og beplantning og med 

udvidet offentlig adgang, ligesom det i § 5, stk. 1, er bestemt, at der ikke må opføres ny bebyggelse 

mv. Fremføring af el og telefon skal ske ved kabellægning langs vejen.  

Fredningsnævnet finder ikke, at en tilladelse til opsætning af hegnet vil stride mod fredningens 

formål. Under hensyn til ejerens formål med en indhegning (at beskytte sine markafgrøder mod 

vildt) og det relativt begrænsede areal på 2 ha, som ønskes indhegnet, kan fredningsnævnet også 

meddele dispensation til hegnet. 

Klagevejledning 

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

uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 
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altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 

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

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

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

hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

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

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

miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

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

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

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

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

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

Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.  

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
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Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

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

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

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

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

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

afgørelsesudkast i partshøring. 

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

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

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

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

 

 

Med venlig hilsen 

 

Niels Bjerre 

 

Denne afgørelse sendes til: 

 

1. Tage Leegaard, 

2. Torben Sørensen, 

3. Miljøstyrelsen, København, 

4. Jammerbugt Kommune, att. Poul-Erik Hansen, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Søren Rosenberg, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Svend Erik Mikkelsen, 

9. Dansk Ornitologisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 

10. Friluftsrådet, centralt, 

11. Friluftsrådet, Kreds Nordvest v/ Jørn Schjøtler, 
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12. Jørgen Elsøe Jensen. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Jammerbugt Kommune

Den 14. juni 2020

FN-NJN-16-2020: Om- og tilbygning af tagetagen samt etablering af en udvendig trappe på 
Hjortdalvej 215, V. Svenstrup.

Fredningsnævnet har den 3. april 2020 fra Jammerbugt Kommune modtaget ansøgning om tilladel-
se til at foretage om- og tilbygning til tagetagen, samt etablering af en udvendig trappe på matr.nr. 
15f Vester Svenstrup By, Hjortdal, beliggende Hjortdalvej 215, V. Svenstrup, 9690 Fjerritslev. An-
søgningen er indsendt af Jelva Østerberg.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen herfor frem-
går neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009 om fredning af arealer 
ved Lien, Fosdalen og Sandmosen, der har til hovedformål at bevare, pleje og genoprette de land-
skabelige naturhistoriske, kulturhistoriske og kulturgeografiske værdier i området som et sammen-
hængende åbent kystlandskab mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand omfatten-
de den markante kystskrænt Lien og dennes forland, særligt de naturtyper og arter, der udgør grund-
laget for udpegning af en væsentlig del af området som habitatområde, samt – med respekt for disse 
værdier – at forbedre udnyttelsen af områdets rekreative værdier ved udvidelse af den offentlige 
adgang til området med henblik på oplevelsen af det åbne kystlandskab. Fredningen skal skabe 
grundlag for udarbejdelsen af en samlet forvaltningsplan for området i overensstemmelse med de 
internationale forpligtelser, jf. naturbeskyttelseslovens § 38.

Den konkrete ejendom er beliggende i arealtype 10. Fredningens formål for denne arealtype er ”sik-
ring af et åbent kulturpræget landskab med censur af landskabelige hensyn af bebyggelse og be-
plantning og med udvidet offentlig adgang”. Bygningen er beliggende i et have-gårdspladsareal. 

Jammerbugt Kommune har oplyst, at projektet vedrører om- og tilbygning af tagetagen med 17 m2 

og etablering af en udvendig trappe. 

Jammerbugt Kommune har også oplyst, at ejendommen er beliggende udenfor Natura 2000-områ-
de. Der er i forhold til bilag IV ikke kendskab til særlige arter. Det er vurderet, at det ansøgte ikke 
vil have negativ påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 10. juni 2020. I besigtigel-
sen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede med-

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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lem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Torben Sørensen. For Jammerbugt Kom-
mune mødte Jesper Bro. Ejeren Jelva Østerberg var mødt ved Christian Østerberg.

Ejeren påviste, hvor den udvendige trappe ønskes opsat.

Jammerbugt Kommune havde ingen indvendinger imod det ansøgte.

Der var enighed om, at fredningsnævnet alene skal tage stilling til spørgsmålet om etablering af den 
udvendige trappe, idet udvidelsen af tagetagen ikke henhører under nævnets kompetence.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Lien, Fosdalen og Sandmosen 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 kan på baggrund af de foreliggende oplysninger meddele godkendelse til opførel-
se af den udvendige trappe.

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



3

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

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 
virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørel-
sesudkast i partshøring.

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

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

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
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2. Torben Sørensen,
3. Miljøstyrelsen,
4. Jammerbugt Kommune, sagsnr. 02.34.02-P19-171-20,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Søren Rosenberg,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet kreds Nordvest,
12. Jelva Østerberg.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Jammerbugt Kommune

Den 5. juli 2020

FN-NJN-48-2020: Shelter ved Per Baks Vej.

Fredningsnævnet har den 10 juni 2020 fra Naturstyrelsen Thy modtaget ansøgning om tilladelse til 
at opsætte et shelter på matr.nr. 1 at Lerup Præstegård, Lerup, beliggende tæt på Per Baks Vej, 9460 
Brovst. Arealet tilhører Naturstyrelsen.

Fredningsnævnet har behandlet sagen som formandsafgørelse uden besigtigelse i medfør af forret-
ningsorden for fredningsnævn §10, stk.5 og har besluttet at meddele dispensation.

Sagens baggrund.

Arealet er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009 om fredning af Lien, Fosda-
len og Sandmosen, der har til hovedformål at bevare, pleje og genoprette de landskabelige, naturhi-
storiske, kulturhistoriske og kulturgeografiske værdier i området som et sammenhængende åbent 
kystlandskab mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand omfattende den markante 
kystskrænt Lien og denne forland, særligt de naturtyper og arter, der udgør grundlaget for udpeg-
ning af en væsentlig del af områdets rekreative værdier ved udvidelse af den offentlige adgang til 
området med henblik på oplevelsen af det åbne kystlandskab. Fredningen skal skabe grundlag for 
udarbejdelsen af en samlet forvaltningsplan for området i overensstemmelse med de internationale 
forpligtelser, jf. naturbeskyttelseslovens § 38.

Herudover er arealet beliggende i plantagearealet nord for delområde 7A: Lerup Kirkes omgivelser, 
der har til formål at sikre Lerup kirkes frie beliggenhed omgivet af lysåbne overdrevs- og hedearea-
ler uden tilplantning.

Nedenfor ses et eksempel på Naturstyrelsens små huse i skoven:

Shelteret vil komme til at stå på 4 pæle og ligge gemt af vejen ved et skovspor, og være til rekrea-
tion for de, der benytter Hærvejen og Fosdalen.

Naturstyrelsen har oplyst, at arealet ikke er beliggende i Natura2000-område.

Kortbilaget nedenfor viser den beliggenhed, der ansøges om.
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Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen betyder, at det ansøgte projekt kræver fredningsnævnets 
dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1, hvorefter fredningsnævnet kan med-
dele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

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

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

Fredningsnævnet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger, herunder om omfanget af det 
ansøgte, meddele dispensation til det ansøgte.

Klagevejledning

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 
virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 
afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
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Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Torben Sørensen,
3. Miljøstyrelsen,
4. Jammerbugt Kommune,
5. Naturstyrelsen Thy, att. Thomas Wessel Fyhn,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Jammerbugt,
10. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
11. Friluftsrådet, centralt,
12. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
13. Lerup-Tranum Pastorat.
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Fredningsnævn for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 24968604
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Jammerbugt Kommune

Den 24. september 2020

FN-NJN-55-2020: Nyt udhus på Redningsvejen 39, Tranumstrand

Fredningsnævnet har den 29. juni 2020 fra Jammerbugt Kommune modtaget ansøgning om tilladel-
se til at opføre et nyt udhus på matr.nr. 1cf Nr. Bratbjerg, Tranum, beliggende Redningsvejen 39, 
Tranumstrand, 9460 Brovst. Ansøgningen er indsendt af Jens Jørgen Nielsen.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørel-
sen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar om fredning af arealer ved Lien, 
Fosdalen og Sandmosen, der har til hovedformål at bevare, pleje og genoprette de landskabelige, 
naturhistoriske, kulturhistoriske og kulturgeografiske værdier i området som et sammenhængende 
åbent kystlandskab mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand omfattende den 
markante kystskrænt Lien og dennes forland, særligt de naturtyper og arter, der udgør grundlaget 
for udpegning af en væsentlig del af området som habitatområde, samt – med respekt for disse vær-
dier – at forbedre udnyttelsen af områdets rekreative værdier med udvidelse af den offentlige ad-
gang til området med henblik på oplevelsen af det åbne kystlandskab. Fredningen skal skabe grund-
lag for udarbejdelse af en samlet forvaltningsplan for området i overensstemmelse med de interna-
tionale forpligtelser, jf. naturbeskyttelseslovens § 38. 

Ejendommen er beliggende i fredningens arealtype 8A: Tranum Strand, klitter og klithede omfattet 
af fredningens delformål: Sikring af de åbne klitlandskabers udvikling og rekreative anvendelse, 
uden tilplantning eller udvidelse af eksisterende bebyggelse.

Der er ansøgt om tilladelse til at opføre en bygning på 12 m2  parallelt med eksisterende bygning og 
i en størrelse på 2,8 m x 4,2 m bygget på et punktfundament. Bygningen er uden vinduer. Bygnin-
gen opføres i træ og med tagpap på taget.

Jammerbugt Kommune har oplyst, at området er omfattet af Natura 2000-område 219, Lien med 
Underlien. Der er registreret levesteder for bilag IV-arter Stor salamander, spidssnudet frø, odder og 
markfirben. Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke vil have negativ påvirkning på levesteder 
for der pågældende arter. Jammerbugt Kommune har ingen konkret viden om forekomst af bilag 
IV-arter på det pågældende areal. Samlet vurderes projektet ikke at have negativ påvirkning af arter 
eller naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 9.september 2020. I besigti-
gelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre og det kommunalt udpegede 
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medlem Torben Sørensen. Det ministerielt udpegede medlem havde lovligt forfald og vil deltage i 
sagens yderligere behandling på skriftligt grundlag.  For Jammerbugt Kommune mødte Jesper Bro. 
For Danmarks Naturfredningsforening mødte Mariann Stenholm. Jens Jørgen Nielsen var ikke 
mødt.

Nævnet fik udpeget den planlagte placering af det ansøgte udhus.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen betyder, at det ansøgte projekt kræver fredningsnævnets 
dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1, hvorefter fredningsnævnet kan med-
dele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

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

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

Fredningsnævnet kan efter forelæggelse for det ministerielt udpegede medlem og på baggrund af de 
foreliggende oplysninger, herunder om omfanget og placeringen af det ansøgte udhus, meddele dis-
pensation 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 
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(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 
virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 
afgørelsesudkast i partshøring.

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

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

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Torben Sørensen,
3. Miljøstyrelsen,
4. Jammerbugt Kommune, att. Jesper Bro,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Jammerbugt,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
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10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
12. Jens Jørgen Nielsen.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 24968604,
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Jammerbugt Kommune 

Den 7. december 2020

FN-NJN-65-2020 Kornlager, malteri og korntørreri på Hjortdalvej 227, Fjerritslev.

Fredningsnævnet har den 22. september 2020 fra Jammerbugt Kommune modtaget ansøgning om 
tilladelse til at opføre et kornlager/malteri samt tørreri på matr.nr. 15a, V. Svenstrup By, Hjortdal, 
beliggende Hjortdalvej 227, 9690 Fjerritslev. Ansøgningen er indsendt af Anders Bilgram.

Fredningsnævnet har behandlet sagen uden besigtigelse og besluttet at meddele dispensation. Be-
grundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009 om fredning af arealer 
ved Lien, Fosdalen og Sandmosen, der har til formål at bevare, pleje og genoprette de landskabeli-
ge, naturhistoriske, kulturhistoriske og kulturgeografiske værdier i området som et sammenhængen-
de, åbent kystlandskab mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand omfattende den 
markante lystskrænt Lien og dennes forland, særligt de naturtyper og arter, der udgør grundlaget for 
udpegning af en væsentlig del af området som habitatområde, samt – med respekt for disse værdier 
– at forbedre udnyttelsen af områdets rekreative værdier ved udvidelse af den offentlige adgang til 
området med henblik på oplevelsen af det åbne kystlandskab. Fredningen skal skabe grundlag for 
udarbejdelse af en samlet forvaltningsplan for området i overensstemmelse med internationale for-
pligtelser, jf. naturbeskyttelseslovens § 38.

Ejendommen er beliggende i Arealtype 10: Landbrugsarealer nord for skrænterne, der har til formål 
at sikre et kulturpræget landskab med censur af landskabelige hensyn af bebyggelse og beplantning 
og med udvidet offentlig adgang. 

Ejendommen er beliggende indenfor et have-gårdsplads-areal.

Fredningsafgørelsen har bestemmelser om, at der ikke må opføres eller opstilles ny bebyggelse. 
Inden for de på kortet markerede have-og gårdspladsarealer er fredningen ikke til hinder for, at fred-
ningsnævnet kan godkende udvidelse af eksisterende erhvervsvirksomhed (landbrug, pensionat 
m.v.) i arealtyperne 9 og 10 og uden for disse arealtyper vedligeholdelse og mindre om- og tilbyg-
ninger til eksisterende bygninger med bevarelse af særlige karakteristika. Det er en forudsætning for 
godkendelsen, at nybyggeriets højde ikke overstiger 8,5 m, og at bygningerne ikke vil fremtræde 
mere iøjnefaldende i landskabet end de eksisterende bygninger. 

Det er om bygningernes højde og materialer oplyst, at tag og udvendig træbeklædning bliver sort 
som på tidligere opført lager. Nederste del af lager og ydervæg på tørreri, der opføres i murværk, 
males hvid, som ydervægge på de eksisterende gamle bygninger.
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Lager bliver på 12,5 x 20 m. = 250 m2 og korntørreri 5 x 5 m. = 25 m2

Facadehøjde lager bliver på 5,1 m og med en totalhøjde på ca. 6,5 m.

Facadehøjde på tørreri bliver på 4,2 m, og med en totalhøjde på ca. 7 m. Totalhøjde inkl. skorsten 
bliver ca. 8,3 m.

Ovenfor ses situationsplan over ejendommen med nybyggeri.

Jammerbugt Kommune har i mail af 23. oktober 2020 oplyst, at det ansøgte ikke er beliggende i 
Natura 2000-område, og at projektet ikke vil have negative konsekvenser for eventuelle bilag IV-ar-
ter i området.

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 28. november 2020 anført, at foreningen ingen be-
mærkninger har til det ansøgte, såfremt den ansøgte bygning i højden ikke overstiger 8,5 m.

Fredningsnævnets formand har foretaget en besigtigelse af ejendommen.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Lien, Fosdalen og Sandmosen 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. 
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Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger om anlæggets placering indenfor 
have- gårdspladsareal, bygningernes højde og størrelse samt valgte materialer, meddele dispensa-
tion til det ansøgte projekt.

 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. 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
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Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørel-
sesudkast i partshøring.

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

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

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Torben Sørensen,
3. Miljøstyrelsen,
4. Jammerbugt Kommune, att. Ole Jensen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Jammerbugt,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
12. Anders Bilgram.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 24968604
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Jammerbugt Kommune

Den 3. februar 2021

FN-NJN-81-2020: Terrasse på Lerup Strandvej 16.

Fredningsnævnet har den 8. december 2020 fra Lene Kibsgaard modtaget anmodning om tilladelse 
til at ændre fredningsnævnets tidligere afgørelse under FN-NJN-50-2018 på matr.nr. 3cb Lerup Klit-
ter, beliggende Lerup Strandvej 16, Brovst, der ejes af Lene Kibsgaard.

Fredningsnævnet har efter høring af Jammerbugt Kommune og Danmarks Naturfredningsforening 
behandlet sagen uden fornyet besigtigelse som en formandsafgørelse i medfør af forretningsorden for 
fredningsnævn § 10, stk.5 og besluttet at meddele dispensation.

Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009 om fredning af Lien, Fos-
dalen og Sandmosen, der har til hovedformål at bevare, pleje og genoprette de landskabelige, natur-
historiske, kulturhistoriske og kulturgeografiske værdier i området som et sammenhængende, åbent 
kystlandskab mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand omfattende den markante 
kystskrænt Lien og dennes forland, særligt de naturtyper og arter, der udgør grundlaget for udpeg-
ning af en væsentlig del af området som EF-habitatområde, samt med respekt for disse værdier – at 
forbedre udnyttelsen af områdets rekreative værdier ved udvidelse af den offentlige adgang til områ-
det med henblik på oplevelsen af det åbne kystlandskab.

Ejendommen er beliggende i arealtype 3A: parabelklit med tilhørende afblæsningsflade, der har som 
delformål at sikre de landskabelige værdier som et åbent klitlandskab uden tilplantning, læhegn, op-
dyrkning eller afgræsning.

Herudover er ejendommen, der er beliggende i landzone, omfattet af deklaration af 9. juni 1972 om 
byggefelt m.v.

Fredningsnævnet behandlede sagen den 31. oktober 2018 i FN-NJN-50-2018, hvor ejeren søgte om 
efter nedrivning af eksisterende bebyggelse at opføre et nyt på grunden. Jammerbugt Kommune hav-
de om byggeriet bl.a. oplyst, at det projekterede sommerhus var på 107m2 beboelse med et integreret 
udhus på 9m2 samt overdækkede arealer på i alt 39m2 . 

Derudover oplyste kommunen, at ejendommen er beliggende i Natura 2000-område. Kommunen vur-
derede, at der arealmæssigt var tale om en beskeden udvidelse på samme sted som det eksisterende 
hus, og at der på og omkring husets placering ikke er forekomst af habitatnatur, hvorfor projektet ikke 
vil have negativ indvirkning på arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Ejeren har i forbindelse med den nye ansøgning oplyst, at den påtænkte nedrivning og genopførelse 
ikke bliver gennemført, og at der i stedet er gennemført en renovering af det eksisterende hus såle-

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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des: ”… Der er pålagt nyt græstag med 20 graders sadeltag, væggene udvendigt er isoleret med 150 
mm isoleringsmateriale og påsat ny sortmalet facadebeklædning. Isolering incl. beklædning udgør i 
alt 200 mm. Til foråret isættes nye energi vinduer som udvendig bliver antracit mørk grå farve…”.

Der ansøges nu om tilladelse til at etablere en terrasse på 22 m2 i gavlen på vestsiden af huset. 

Der henvises til Jammerbugt Kommunes tidligere udtalelse vedrørende ejendommen.

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 27. januar 2021 ingen bemærkninger til det ansøgte, 
idet det anføres, at der ikke er habitatnatur på det pågældende byggefelt, og det skønnes, at arter og 
miljø ikke skades af den overdækkede terrasse.

Fredningsnævnets afgørelse.

Fredning af arealer ved Lien, Fosdalen og Sandmosen 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 ansøg-
te ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af ar-
ter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3, kun med-
dele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbre-
delsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er 
nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 
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Fredningsnævnet må efter sagens oplysninger lægge til grund, at en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger om sommerhusets størrelse og valg 
af materialer mv. meddele dispensation til det ansøgte byggeri.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevare-
klagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmesi-
de 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 mil-

jø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, re-

kreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virk-
ning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- 
og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskre-
det klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevare-
klagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 
behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage til-
bage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ik-



4

ke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-
udkast i partshøring.

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

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

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Torben Sørensen,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Jammerbugt Kommune, att. Henrik Hansen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Søren Rosenberg,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
12. Lene Kibsgaard Jepsen,



1 
 

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 24968604 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

 

Jammerbugt Kommune 

Den 14. marts 2021 

 

FN-NJN-6-2021: Cykelsti i Tranum. 

Fredningsnævnet har den 8. februar 2021 fra Jammerbugt Kommune modtaget ansøgning om tilla-

delse til at etablere en cykelsti på matr.nr. 26b og 26 ak Nr. Bratbjerg, Tranum, beliggende langs 

Strandvejen mellem Tranum og Tranum Strand. 

Fredningsnævnet har efter foretagen høring behandlet sagen uden besigtigelse som formandsafgø-

relse i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5. Fredningsnævnet har besluttet at 

meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets 

afgørelse. 

 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009 om fredning af arealer ved 

Lien, Fosdalen og Sandmosen, der har til hovedformål at bevare, pleje og genoprette de landskabe-

lige, naturhistoriske, kulturhistoriske og kulturgeografiske værdier i området som et sammenhæn-

gende åbent kystlandskab mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand omfattende den 

markante kystskrænt Lien og dens forland, særligt de naturtyper og arter, der udgør grundlaget for 

udpegning af en væsentlig del af området som habitatområde, samt – med respekt for disse værdier – 

at forbedre udnyttelsen af områdets rekreative værdier ved udvidelse af den offentlige adgang til om-

rådet med henblik på oplevelsen af det åbne kystlandskab. 

De berørte arealer er beliggende i Arealtype 9: Landbrugsjord på marint forland, der har som delfor-

mål at bevare et kulturpræget areal uden yderligere tilplantning og med kun ubetydelig påvirkning af 

omgivende arealer. 

Fredningen har bestemmelser om, at der ikke må foretages terrænændringer, herunder påfyldning, 

opfyldning, planering eller afgravning, ligesom der ikke må anlægges nye veje eller stier.  

Jammerbugt Kommune har oplyst, at der foretages ekspropriation til det ansøgte, der kun inddrager 

landbrugsjord. Cykelstien vil ikke udgøre et væsentligt synligt element i landskabet. Det eksproprie-

rede areal udgør 110 m2. 

Jammerbugt Kommune har yderligere oplyst, at arealerne er beliggende ca. 200 meter fra Habitatom-

råde 219 – Lien med Underlien, der er udpeget som potentielle levesteder for bilag IV-arterne odder, 

markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø, men der er ingen konkret viden om forekomster i 

området. Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke vil have negativ indflydelse på habitatområdet.  

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Det er vedrørende § 3-arealer bemærket, at der er registreret beskyttet hede umiddelbart nordvest for 

arbejdsområdet. Anlægsarbejdet er beliggende ca. 20 meter fra det beskyttede areal. Forudsat der ikke 

køres med maskiner eller anbringes oplag i det pågældende område vurderes det ikke, at aktiviteten 

vil medføre tilstandsændringer i det beskyttede hedeområde. 

 

Danmarks Naturfredningsforening har i en mail af 8. marts 2021 oplyst, at man ikke har indvendinger 

imod det ansøgte, der vurderes marginalt at berøre det fredede område. I forhold til habitatdirektivet 

og beskyttede naturtyper er det vurderingen, at der intet bekymrende er ved etableringen af cykelstien. 

 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Lien, Fosdalen og Sandmosen 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.  
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Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

 

Fredningsnævnet kan på baggrund af sagens oplysninger lægge til grund, at sårbar natur ikke påvirkes 

af projektet, og under hensyn til formålet med anlæg af cykelstien og det beskedne areal, der berøres, 

kan fredningsnævnet derfor meddele dispensation. 

Klagevejledning 

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

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

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

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

side www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

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

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

miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

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

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

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

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

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

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.  

 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
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Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

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

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

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

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

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

udkast i partshøring. 

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

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

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

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

 

Med venlig hilsen 

 

Niels Bjerre 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard, 

2. Torben Sørensen, 

3. Miljøstyrelsen, 

4. Jammerbugt Kommune, sagsnr. 01.00.00-G01-2-21, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Jammerbugt, 

9. Dansk Botanisk Forening att. Flemming Thorning-Lund, 

10. Asbjørn Dion Poulsen. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 24968604 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

 

Jammerbugt Kommune 

Den 23. maj 2021 

 

FN-NJN-21-2021: Bygninger på Kystvejen 20, Fjerritslev. 

Fredningsnævnet har den 26. marts 2021 fra Jammerbugt Kommune modtaget ansøgning om tilla-

delse til at ændre anvendelse af udhus samt lovliggørelse af et eksisterende udhus på matr.nr. 1zx 

Slettegård, Hjortdal, beliggende Kystvejen 30, 9690 Fjerritslev. Ansøgningen er indsendt af Carl 

Poulsen. 

Fredningsnævnet har efter foretagen høring behandlet sagen uden besigtigelse som formandsafgø-

relse i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5, og har besluttet at meddele dispen-

sation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009 om fredning af arealer 

ved Lien, Fosdalen og Sandmosen, der har til hovedformål at bevare, pleje og genoprette de landska-

belige, naturhistoriske, kulturhistoriske og kulturgeografiske værdier i området som et sammenhæn-

gende åbent kystlandskab mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand omfattende den 

markante kystskrænt Lien og dens forland, særligt de naturtyper og arter, der udgør grundlaget for 

udpegning af væsentlig del af området som habitatområde, samt – med respekt for disse værdier – at 

forbedre udnyttelsen af områdets rekreative værdier ved udvidelse af den offentlige adgang til områ-

det med henblik på oplevelsen af det åbne kystlandskab. Fredningen skal skabe grundlag for udarbej-

delse at en samlet forvaltningsplan for området i overensstemmelse med de internationale forpligtel-

ser, jf. naturbeskyttelseslovens § 38. 

De berørte arealer er beliggende i Arealtype 3: Parabelklit med tilhørende afblæsningsflade, der har 

som delformål at sikre de landskabelige værdier med åbent klitlandskab uden tilplantning, læhegn, 

opdyrkning eller afgræsning. 

Ejendommen er på fredningskortet afsat med have-gårdspladssignatur. Fredningsnævnet har således 

en censurbeføjelse. 

Fredningen har bestemmelse om, at der ikke må foretages terrænændringer, herunder påfyldning, 

opfyldning, planering eller afgravning.  

Det fremgår af sagens oplysninger, at der ansøges om tilladelse til at ændre anvendelsen af 52 m2 

udhus til boligareal heraf med 17 m2 indbygget udhus. Endvidere ansøges om lovliggørelse af 11 m2 

udhus.  

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Jammerbugt Kommune har oplyst, at ingen af bygningerne er beliggende i §3-beskyttet natur eller i 

Natura 2000-område nr. 21 – Ejstrup Klit, Egvands Bakker og Lien med Underlien. Kommunen har 

bemærket, at tilbygningen ikke vil påvirke beskyttede, fredede eller rødlistede arter. 

 

 

Ovenfor ses ejendommens gårdspladsareal med bygningernes placering. 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 17. maj 2021oplyst, at man ikke har bemærkninger 

til det ansøgte. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Lien, Fosdalen og Sandmosen 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.  
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Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

 

Fredningsnævnet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger, hvorefter de ansøgte ændringer 

samt lovliggørelse vedrører bygninger beliggende i have-gårdspladsareal, meddele dispensation til 

det ansøgte, der ikke strider mod fredningens formål. 

Klagevejledning 

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

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

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

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

side www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

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

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

miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

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

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

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

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

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

Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevne-

neshus.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.  

 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevne-neshus/
http://www.naevne-neshus/
http://www.naevneneshus/
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Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

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

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

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

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

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

udkast i partshøring. 

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

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

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

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

 

Med venlig hilsen 

 

Niels Bjerre 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard, 

2. Torben Sørensen, 

3. Miljøstyrelsen, 

4. Jammerbugt Kommune, att. Jette Vestergaard, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Jammerbugt, 

9. Friluftsrådet, centralt, 

10. Friluftsrådet, kreds Nordvest, 

11. Dansk Botanisk Forening att. Flemming Thorning-Lund, 

12. Carl Poulsen. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 24968604 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

 

Jammerbugt Kommune 

Den 24. august 2021 

FN-NJN-66-2020: Etablering af nedsivningsanlæg mv. på ejendommen Lerup Strandvej 6, 

Brovst. 

Fredningsnævnet har den 29 september 2020 fra Jammerbugt Kommune modtaget en byggesag om 

en om- og tilbygning til eksisterende sommerhus, hvor en overdækning på 18 m2 inddrages til bebo-

else, ligesom der ønskes etableret 8 m2 som ny overdækning.  

Ejendommen, matr. nr. 3bz Lerup Klitter, Lerup, ejes af Elisabeth Anne Knorr Søndergaard og Claus 

Søndergaard. 

Der er endvidere ansøgt om tilladelse til at etablere nyt kloaksystem på ejendommen med en mile 

med en højde på 0,7 m. 

Fredningsnævnet har efter høring af Jammerbugt Kommune og Danmarks Naturfredningsforening 

foretaget besigtigelse af ejendommen. 

Ved en afgørelse af 1. marts 2021 har Jammerbugt Kommune i forbindelse med en behandling af en 

ansøgning om dispensation i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 meddelt afslag på udvidelse af 

sommerhus mv. Denne afgørelse er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som endnu ikke har 

taget stilling i sagen.   

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009 om fredning af Lien, 

Fosdalen og Sandmosen, der har til hovedformål at bevare, pleje og genoprette de landskabelige, 

naturhistoriske, kulturhistoriske og kulturgeografiske værdier i området som et sammenhængende, 

åbent kystlandskab mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand omfattende den mar-

kante kystskrænt Lien og dennes forland, særligt de naturtyper og arter, der udgør grundlaget for 

udpegning af en væsentlig del af området som EF-habitatområde, samt med respekt for disse værdier 

– at forbedre udnyttelsen af områdets rekreative værdier ved udvidelse af den offentlige adgang til 

området med henblik på oplevelsen af det åbne kystlandskab. 

Ejendommen er beliggende i arealtype 3A: parabelklit med tilhørende afblæsningsflade, der har som 

delformål at sikre de landskabelige værdier som et åbent klitlandskab uden tilplantning, læhegn, op-

dyrkning eller afgræsning. 

Fredningen har bestemmelse om, at der alene må foretages mindre om- og tilbygninger til bevarelse 

af særlige karakteristika. Der er da en forudsætning for fredningsnævnets godkendelse, at højden ikke 

må overstige 8,5 meter og at bygningerne ikke vil fremtræde mere iøjnefaldende i landskabet end de 

eksisterende bygninger. Derudover må der ikke foretages terrænændringer, herunder ved påfyldning, 

opfyldning, planering eller afgravning. 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Jammerbugt Kommune har i sit afslag af 1. marts 2021 henvist til fredningsnævnets afgørelse fra 27. 

august 2012, hvor der er meddelt dispensation til at inddrage en terrasse på 11m2 til bolig samt til at 

bygge en ny terrasse på 7m2 . Jammerbugt Kommune har ud fra luftfotos konstateret, at der i 2014 og 

2015 er færdigbygget en terrasse på ca. 57 m2 og et brændeskur på knap 10 m2. Jammerbugt Kom-

munen har derfor vurderet, at alt hvad der er bygget ud over det, der blev meddelt dispensation til i 

2012, er ulovligt opført. Ejendommen er beliggende i §3-område – beskyttet hede – samt i Natura 

2000-område 21, Ejstrup Klit, Egvands Bakker og Lien med Underlien.  

Jammerbugt Kommune har samlet vurderet, at der ikke bør meddeles dispensation til udvidelse af 

terrasse, samt til brændeskuret.  

Jammerbugt Kommune og ejerne har haft forskellige drøftelser om en forligsmæssig løsning af sagen, 

men der er ikke opnået enighed. 

Jammerbugt Kommune har i en mail af 9. marts 2021 meddelt tilladelse til etablering af nedsivnings-

anlæg efter naturbeskyttelseslovens § 3, og har i afgørelsen udtalt, at nedgravning af et nedsivnings-

anlæg vil være en tilstandsændring, da der skal etableres en ca. 0,7 m høj sandmile på ca. 2 gange 15 

m, samt en rensebrønd. De øvrige dele af anlægget vil kun skabe en midlertidig forstyrrelse. Kom-

munen har stillet følgende særlige vilkår: 1) Ved gravning i området gemmes tørv og lægges på plads 

efter nedgravning af anlægget, 2) der må ikke tilkøres jord, 3) der kan bruges grus inde i milen, men 

topjorden lægges tilbage øverst efterfulgt af tørv, 4) der må ikke laves kørespor, hvis det er nødven-

digt benyttes køreplader, 5) der må ikke etableres jorddepoter, og 6)  evt. fældede træer skal fjernes. 

 

Ovenfor ses dimensioner på kloakanlægget.  

Fredningsnævnet har behandlet sagen under et møde med besigtigelse den 16. juni 2021under delta-

gelse af fredningsnævnets formand, dommer Niels Bjerre og det ministerielt udpegede medlem Tage 

Leegaard. Det kommunalt udpegede medlem, Torben Sørensen var forhindret, men har som kendt i 

området efterfølgende deltaget i votering i sagen. For Jammerbugt Kommune mødte Marianne Lind-

hardt og Maiken Imer. Elisabeth og Søren Søndergaard (søn) var mødt. 

Ejendommen blev besigtiget og det blev aftalt, at ejerne skulle fremsende yderligere materiale i sagen, 

herunder nøjagtige mål på den allerede etablerede træterrasse. 
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Fredningsnævnets afgørelse. 

 

Fredningsnævnet har besluttet, at der på nuværende tidspunkt alene tages stilling til ansøgningen for 

så vidt angår etablering af nedsivningsanlægget, mens sagen vedrørende om- og tilbygning af som-

merhuset, samt eventuel lovliggørelse af træterrasse først afgøres, når der foreligger en afgørelse 

herom fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, der behandler en klage vedrørende Jammerbugt Kommu-

nes afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 3.    

 

Fredning af arealer ved Lien, Fosdalen og Sandmosen betyder, at projektet vedrørende nedsivnings-

anlægget kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, 

hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens 

formål.  

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-

søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af 

arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3, kun med-

dele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbre-

delsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er 

nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.  

Fredningsnævnet må efter sagens oplysninger lægge til grund, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet kan efter de foreliggende oplysninger meddele dispensation til etablering af ned-

sivningsanlægget på samme vilkår, som er stillet af Jammerbugt Kommune. 

Klagevejledning 

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

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

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

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

side www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

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

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

miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

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

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

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
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sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

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

Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk.  

 

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

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

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

 

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

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

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

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

udkast i partshøring. 

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

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

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

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

 

Med venlig hilsen 

 

Niels Bjerre 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard, 

2. Torben Sørensen, 

3. Miljøstyrelsen, København, 

4. Jammerbugt Kommune, att. Henrik Hansen, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Søren Rosenberg, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
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10. Friluftsrådet, centralt, 

11. Friluftsrådet, kreds Nordvest, 

12. Elisabeth Anne Knorr Søndergaard og Claus Søndergaard. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 24968604 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

 

Jammerbugt Kommune 

Den 6. oktober 2021 

FN-NJN-34-2021: Udhus på Hjortdalvej 207, Fjerritslev.  

Revideret luftfoto. 

Fredningsnævnet har den 29. juni 2021 fra Jammerbugt Kommune modtaget ansøgning om tilladelse 
til at opføre et nyt udhus på matr.nr. 20 A V.Svenstrup By, Hjortdal, beliggende Hjortdalvej 207, 
9690 Fjerritslev. Ansøgningen er indsendt af Mathias Frost Bilgram. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation til det an-
søgte. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009 om fredning af Lien, 
Fosdalen og Sandmosen, der har til hovedformål at bevare, pleje og genoprette de landskabelige, 
naturhistoriske, kulturhistoriske og kulturgeografiske værdier i området som et sammenhængende, 
åbent kystlandskab mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand omfattende den mar-
kante kystskrænt Lien og dennes forland, særligt de naturtyper og arter, der udgør grundlaget for 
udpegning af en væsentlig del af området som EF-habitatområde, samt med respekt for disse værdier 
– at forbedre udnyttelsen af områdets rekreative værdier ved udvidelse af den offentlige adgang til 
området med henblik på oplevelsen af det åbne kystlandskab. 

Ejendommen er endvidere omfattet af arealtype 10: Landbrugsarealer ovenfor skrænterne, der har 
som delmål at sikre et åbent kulturpræget landskab med censur af landskabelige hensyn af bebyggelse 
og beplantning og med udvidet offentlig adgang. 

Fredningen har en bestemmelse om, at der alene må foretages mindre om- og tilbygninger til beva-
relse af særlige karakteristika. Det er en forudsætning for fredningsnævnets godkendelse, at højden 
ikke må overstige 8,5 m, og at bygningerne ikke vil fremtræde mere iøjnefaldende i landskabet end 
de eksisterende bygninger. Derudover må der ikke foretages terrænændringer, herunder ved påfyld-
ning, opfyldning, planering eller afgravning. 

Det er endelig oplyst, at ejendommen er beliggende i have-gårdspladsareal. 

Det er om det ansøgte projekt oplyst, at udhuset opføres i en etage med et grundareal på 72 m2 hvoraf 
12 m2 er overdækket. Det eksisterende udhus, der er på 26 m2, nedrives. Udhuset, der opføres med 
tagpap med listetækning på taget og med træ på ydervæggene, skal anvendes til opbevaring af have-
redskaber, cykler m.v., og sekundært som uopvarmet atelier. 

Jammerbugt Kommune har oplyst, at ejendommen ikke er beliggende i Natura 2000-område, og at 
der er meddelt landzonetilladelse til at opføre udhuset. 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Ejerne af ejendommen har indsendt følgende reviderede situationsplan: 

 
Fredningsnævnet lægger den nu oplyste placering til grund for afgørelsen. Den nye placering giver 
ikke fredningsnævnet anledning til at ændre sin afgørelse. 

Fredningsnævnets behandling af sagen. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen under et møde med besigtigelse den 23. september 2021. I 
besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede 
medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Torben Sørensen. Ejeren Mathias Frost 
Bilgram var mødt. 

Ejeren oplyste supplerende, at udhuset opføres i lodret sortmalet træ. Et eksisterende stakit mod øst 
fjernes. 

Fredningsnævnets afgørelse 

 Fredning af arealer ved Lien, Fosdalen og Sandmosen 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 an-
søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af 
arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3, kun med-
dele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbre-
delsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er 
nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.  
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Fredningsnævnet må efter sagens oplysninger lægge til grund, at en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet besluttede efter de foreliggende oplysninger om projektet, dets størrelse, materiale-
valg samt den omstændighed, at et eksisterende skur nedrives, at meddele dispensation til det ansøgte 
byggeri. 

Klagevejledning 

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

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

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

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

 

Med venlig hilsen 

 
Niels Bjerre 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard, 
2. Torben Sørensen, 
3. Miljøstyrelsen, København, 
4. Jammerbugt Kommune, att. Henrik Hansen, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Søren Rosenberg, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest, 
12. Mathias Frost Bilgram. 

 

 

  

 



1 
 

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 24968604 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

 

Jammerbugt Kommune 

Den 10. oktober 2021 

FN-NJN-7-2021: Nedsivningsanlæg på Redningsvejen 43, Brovst. 

Fredningsnævnet har den 2. februar 2021 fra Jammerbugt Kommune modtaget ansøgning om tilla-
delse til at erstatte et defekt nedsivningsanlæg med et nyt på matr.nr. 1cl Nr. Bratbjerg, beliggende 
Redningsvejen 43, Tranum Strand, 9460 Brovst. Ansøgningen er indsendt af Salomonsen Arkitek-
ter på vegne ejerne Dorte Møller Salomonsen og Niels Møller Salomonsen. 

Fredningsnævnet har efter skriftlig høring behandlet sagen uden besigtigelse som en formandsafgø-
relse i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5. Fredningsnævnet har besluttet at 
meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnæv-
nets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009 om fredning af arelaer 
ved Lien, Fosdalen og Sandmosen, der har til hovedformål at bevare, pleje og genoprette de landska-
belige, naturhistoriske, kulturhistoriske og kulturgeografiske værdier i området som et sammenhæn-
gende åbent kystlandskab mellem sommerhusområderne ved Rødhus og Slette Strand omfattende den 
markante kystskrænt Lien og dens forland, særligt de naturtyper og arter, der udgør grundlaget for 
udpegning af væsentlig del af området som habitatområde, samt – med respekt for disse værdier – at 
forbedre udnyttelsen af områdets rekreative værdier ved udvidelse af den offentlige adgang til områ-
det med henblik på oplevelsen af det åbne kystlandskab. Fredningen skal skabe grundlag for udarbej-
delse at en samlet forvaltningsplan for området i overensstemmelse med de internationale forpligtel-
ser, jf. naturbeskyttelseslovens § 38. 

De berørte arealer er beliggende i Arealtype 3: Parabelklit med tilhørende afblæsningsflade, der har 
som delformål at sikre de landskabelige værdier med åbent klitlandskab uden tilplantning, læhegn, 
opdyrkning eller afgræsning. 

Fredningen har en bestemmelse om, at der ikke må foretages terrænændringer, herunder påfyldning, 
opfyldning, planering eller afgravning.  

Det er oplyst, at det eksisterende kloakanlæg er udtjent og defekt med tilstoppede nedsivningsdræn, 
der ikke kan renses.  

Der er oprindeligt valgt en placering af det nye anlæg uden for et areal med højt grundvands-spejl 
samt uden for et klitfredet areal. Det nye anlæg ønskes udført med gennemløbsbrønd til anvendelse 
af rensemulighed, 3 kammer septiktank/bundfældningstank med pumpe samt 2 nedsivningsstrenge 
på hver 15 meter og en diameter på 40 mm. Anlægget placeres umiddelbart uden for bebyggelsen 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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og vil i sin helhed være nedgravet. Anlægget vil ikke medføre terrænændringer og vil blive integre-
ret i eksisterende terræn og være skjult i bevoksningerne. 

Jammerbugt Kommune har i mail af 16. september 2021 oplyst følgende om Natura 2000- og habi-
tatområde: 

”… 

- Projektområdet er omfattet af Natura 2000 område nr. 21 – Ejstrup Klit, Egvands 
Bakker og Lien med Underlien. Placering for nyt spildevandsanlæg (oprindelig og 
revideret ansøgning) er kortlagt af Miljøstyrelsen som en del af et større område 
med mosaik af habitatnaturtyperne; klithede* (2140), grårisklit (2170) og enebær-
klit* (2250).   
  

- Ved besigtigelsen kunne det konstateres at den oprindeligt ansøgte placering af 
anlægget i overvejende grad havde karakter af veludviklet enebærklit* (2250) i 
vurderet god naturtilstand. Enebærklit* (2250) er en særligt prioriteret habitatna-
turtype, og iht. gældende områdespecifikke retningslinjer i den gældende Natura 
2000 plan for området, skal der være særligt opmærksomhed på bl.a. denne habi-
tatnaturtype ved forvaltning og administration. Det vurderes at forstyrrelser af are-
alet ved anlægsarbejde vil have en væsentlig negativ påvirkning af den aktuelle 
forekomst af enebærklit* (2250), og at arealet ikke umiddelbart vil kunne forventes 
at regenereres til nævnte habitatnaturtype og naturkvalitet.  

  
- Den alternative placering umiddelbart nord for sommerhuset vurderes derimod 

ikke at have aktuel karakter af habitatnatur, og den lysåbne lave vegetation uden 
enebær vurderes mulig at reetablere efter anlægsarbejde.  
  

  
Forholdet til fredede, sjældne eller særlige arter, herunder arter omfattet af habitatdirekti-
vets bilag 4:  

- Jammerbugt kommune har ikke kendskab til forekomst af særligt opmærksom-
hedskrævende arter indenfor projektområdets afgræsning, herunder er der ikke 
kendskab til eventuel forekomst af arter omfattet af habitatdirektivets bilag 4.  

…”.  
  
 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 14. april 2021 udtalt, at man ikke har bemærkninger 
til det ansøgte. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Lien, Fosdalen og Sandmosen betyder, at projektet kræver fredningsnævnets 

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

dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  
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Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 

ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 

af arter, som området er udpeget for.  
 
Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 

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

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

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

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 
 
Fredningsnævnet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger, herunder om nødvendigheden af 
at etablere et nyt nedsivningsanlæg, samt kommunens vurdering i relation til Natura 2000- og Habi-
tatområde meddele dispensation til projektet med en alternativ placering umiddelbart nord for som-
merhuset, således at der til fredningsnævnet fremsendes tegningsmateriale vedrørende den endelige 
placering. 

Klagevejledning 

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

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

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

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

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

Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevne-

neshus.dk.  
 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevne-neshus/
http://www.naevne-neshus/
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Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

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

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

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

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

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

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

medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-
udkast i partshøring. 

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

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

 

Med venlig hilsen 

 
Niels Bjerre 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard, (ministerielt udpeget) 
2. Torben Sørensen, (kommunalt udpeget) 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Jammerbugt Kommune, att. Jette Vestergaard, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Jammerbugt, 
9. Friluftsrådet, centralt, 
10. Friluftsrådet, kreds Nordvest, 
11. Dansk Botanisk Forening att. Flemming Thorning-Lund, 
12. Dorte Møller Salomonsen og Niels Møller Salomonsen, 

http://www.naevneneshus/
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13. Salomonsen Arkitekter ApS. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
Telefon 2496 8604 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

Jammerbugt Kommune. 

Den 31. december 2021 

FN-NJN-56-2021: Lovliggørelse af deponering. 

Fredningsnævnet har den 20. oktober 2021 fra Jammerbugt Kommune modtaget ansøgning om lov-
liggørelse af foretagen deponering af materiale i skellet mellem matr.nr. 1a Lien Gde., Lerup og 1ae 
Lien Gde., Lerup tilhørende henholdsvis Jytte Heidemann og Peter Munk Jensen på den ene side og 
Flemming Birk Nielsen på den anden, ved ejendommen Lien Gårde 17, 9460 Brovst.  

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen 
for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009 om fredning af arealer ved 
Lien, Fosdalen og Sandmosen, der har til  

Hovedformål: 

At bevare, pleje og genoprette de landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og kulturgeografi-
ske værdier i området som et sammenhængende, åbent kystlandskab mellem sommerhusområderne 
Rødhus og Slette Strand omfattende den markante kystskrænt Lien og dennes forland, særligt de 
naturtyper og arter, der udgør grundlaget for udpegning af en væsentlig del af området som habitat-
område, samt – med respekt for disse værdier – at forbedre udnyttelsen af områdets rekreative værdier 
ved udvidelse af den offentlige adgang til området med henblik på oplevelsen af det åbne kystland-
skab. Fredningen skal skabe grundlag for udarbejdelse af en samlet forvaltningsplan for området i 
overensstemmelse med de internationale forpligtelser, jf. naturbeskyttelseslovens § 38. 

Arealet er beliggende i henholdsvis  

Delområde:  

Arealtype 1: Nordvendte skrænter med kløfter, der har til formål at bevare og genskabe lysåbne 
skrænter med overdrev og hede som dominerende naturtype, således at kilder og væld kan genoprettes 
i naturtilstand og med mulighed for udvikling af naturlig krat, og 

Arealtypr 10: Landbrugsarealer ovenfor skrænterne, der har til formål at sikre et åbent kulturpræget 
landskab med censur af landskabelige hensyn af bebyggelse og beplantning med udvidet offentlig 
adgang. 

Det fremgår af kendelsens § 3, at der ikke må foretages terrænændringer, herunder påfyldning, op-
fyldning, planering eller afgravning. 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Jammerbugt Kommune har gennemført en høring af de berørte parter. Der er enighed om, at der er 
tale om deponering af materiale, herunder marksten fra de tilstødende marker, samt grene fra beskæ-
ring af læhegn. Samtidig er det af lodsejerne anført, at deponiet har til formål at forhindre erosion af 
markjorden til den tilstødende kløft mod nordvest. 

 
Den aktuelle påfyldning anses af Jammerbugt Kommune som værende et ulovligt forhold.  

Flemming Brink Nielsen har under høringen anført følgende: 

”… Da vi overtog jorden for ca. 6 år siden, havde der nyligt været et voldsomt jordskred ind i marken. 

Med alm. sund fornuft stod det klart for mig, at vi var nødt til at gøre noget, da:  

 Terrænet på marken har fald fra alle sider mod jordskredet.  
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 Jordskred var temmelig dybt.  

 Yderligere skred ville medføre yderligere fare ved færdsel på marken i en fugtig periode. Vi er i 
dag meget påpasselige omkring kløften.  

 Næringsrigt landbrugsjord til kløften ville være ødelæggende for a) kløftens natur – og b) naturty-
pen, der samfundsmæssigt er brugt mange ressourcer på, hvor kløften ender. 

…”. 

Peter Munk Jensen har anført i et svar til Jammerbugt Kommune, at forholdet ikke generer ham, og 
at der ikke kommer mennesker forbi stedet, idet der ikke er sti eller vej. Han har foreslået, at der 
plantes lidt til med træer. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 22. december 2021. I besigti-
gelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede med-
lem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Torben Sørensen. For Jammerbugt Kom-
mune deltog Henrik Damsgaard. For Danmarks Naturfredningsforening deltog Mariann Stenholm.  
Flemming Birk Nielsen og Heidi Birk Nielsen deltog. 

Flemming Birk Nielsen oplyste, at han fejlagtigt havde fået opfattelsen af, at arealet var omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3 og havde ikke forstået, at det drejede sig om fredningens § 3. Han vil 
ikke igen foretage en deponering som den foretagne. 

Under besigtigelsen af det foretagne deponi kunne der alene observeres marksten og afskårne grene 
fra markhegn. 

Jammerbugt Kommune bemærkede, at der ved den foretagne deponering er sket en overtrædelse af § 
3 i fredningskendelsen om forbud mod terrænændringer, herunder ved påfyldning eller opfyldning. 
Det er imidlertid kommunens vurdering, at det vil skade arealet yderligere, hvis deponiet nu kræves 
fjernet. En fjernelse vil indebære anvendelse af diverse maskiner mv. og det må formodes, at der 
under et sådant arbejde vil ske skader på skrænten mv. Derfor er det i dag kommunens holdning, at 
der meddeles dispensation, således at deponiet forbliver liggende. 

Danmarks Naturfredningsforening bemærkede, at man principielt er imod den foretagne deponering, 
men er af den opfattelse, at deponiet nu skal overlades til sig selv. Man kunne derfor acceptere en 
dispensation på vilkår, at deponering som sket ikke gentager sig. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Lien, Fosdalen og Sandmosen 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 
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er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle 

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

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 
 
Fredningsnævnet er enig i, at den skete deponering af marksten og grene er i strid med fredningsken-
delsen § 3, og at en lovliggørelse enten må kræve en fjernelse af de pågældende genstande eller en 
retlig lovliggørelse i form af en dispensation.  

Efter en samlet vurdering af forholdet, herunder indstillingen fra Jammerbugt Kommune, og da det 
må antages, at der ikke er tale om andet end grene og sten fra de tilstødende marker, finder nævnet, 
at det er forsvarligt at meddele en dispensation, således at forholdet lovliggøres. Nævnet har vurderet, 
at en tilbageføring af arealet til tidligere tilstand vil kunne skade arealet mere end gavne.   

Klagevejledning 

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

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

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

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

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

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 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
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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 for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-
udkast i partshøring. 

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

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

 

Med venlig hilsen 

 
Niels Bjerre 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard, 
2. Torben Sørensen, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Jammerbugt Kommune, sagsnummer 01.05.10-K08-1-21, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Jammerbugt, 
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest, 
12. Flemming Birk Nielsen, 
13. Jytte Heidemann og Peter Munk Jensen, 
14. Naturstyrelsen Thy. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 9968 8461 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk    

 

Den 25. maj  2022 

 

 

Jammerbugt Kommune 

FN-NJN-4-2022: Skydetårne ved Tranum Skydeområde. 

Fredningsnævnet har den 19. januar 2022 fra Forsvarets Ejendomsstyrelse modtaget ansøgning om 
tilladelse til at opstille 2 skydetårne på matr.nr. 11a Nr. Bratbjerg, Tranum, der ejes af Naturstyrelsen, 
og som har accepteret det ansøgte. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen efter foretagen høring uden besigtigelse under deltagelse af 
nævnets medlemmer. Fredningsnævnet har besluttet at meddele dispensation til det ansøgte på de 
vilkår, som lodsejeren har stillet. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009 om fredning af Lien, Fosda-
len og Sandmosen, der har som  

Hovedformål 

At bevare, pleje og genoprette de landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og kulturgeogra fi-
ske værdier i området som et sammenhængende kystlandskab mellem sommerhusområderne ved 
Rødhus og Slette Strand omfattende den markante kystskrænt Lien og dennes forland, særligt de 
naturtyper og arter, der udgør grundlaget for udpegning af en væsentlig del af området som habitat-
område, samt – med respekt for disse værdier – at forbedre udnyttelsen af områdets rekreative værdier 
ved udvidelse af den offentlige adgang til området med henblik på oplevelsen af det åbne kystland-
skab. Fredningen skal skabe grundlag for udarbejdelse af en samlet forvaltningsplan for området i 
overensstemmelse med de internationale forpligtelser, jf. naturbeskyttelseslovens § 38, 

og som  

Delformål  

I arealtype 8: Strandbred og kystklitlandskaber: sikring af de åbne klitlandskabers udvikling og re-
kreative anvendelse, uden tilplantning eller udvidelse af eksisterende bebyggelse, dog med særlige 
bestemmelser for så vidt angår skydeterrænets anvendelse. 

Det fremgår af fredningens bestemmelser, at der ikke må opføres eller opstilles ny bebyggelse, her-
under boder, skure, hytter eller lignende. Der må udenfor have- og gårdspladsarealerne ikke opstilles 
telte, campingvogne eller tekniske anlæg, herunder master, eller etableres oplag.  

 

 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Ovenfor et eksempel på skydetårnet. 

 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 19. april 2022 oplyst, at man ikke har bemærkninger 
til det ansøgte. 

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at Naturstyrelsen har vurderet, at opstillingen og anvendelsen 
af indretningerne ikke har indflydelse på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området og på ud-
pegningen som § 3-område. 

Naturstyrelsen har oplyst, at man kan acceptere det ansøgte på følgende vilkår: 

”… 

  Der må opstilles 2 tårne (20210602_123857) og 3 kasser (1 stor (20210602_123039), 2 små 
(20210602_123830)) 

 
·     Indretningerne laves i træ og er ubehandlede eller behandlet med farve i naturlige nuancer, 

således at de falder så naturligt ind i den omgivende natur som muligt. 
·     Indretningerne skal placeres indenfor område med ”Militær Skydeområde – adgang forbudt 

” afmærkning. 
·     Skydetårne skal lægges ned i terrænet, når de ikke anvendes og rejses kun op på selve skyde-

dagen umiddelbart før brug. 
·     Såvel skydetårne som skydekasser hjemtages altid til Klitgården i perioden 1. juli til 31. au-

gust. 
·     I perioden 1. september til 30. juni skal skydetårne og skydekasser hjemkøres til Klitgården, 

hvis de ikke anvendes i en sammenhængende periode på 8 uger (Forsvarets oversigt over 
øvelsesaktiviteter Skydeområde Tranum). 

…” 
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Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag under deltagelse af formanden, dommer 
Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medle m 
Jane Koller.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Lien, Fosdalen og Sandmosen betyder, at projektet kræver fredningsnævne ts 

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 forstyrre lse 
af arter, som området er udpeget for.  
 
Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 
ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der 

er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle 
livsstadier.  
 
Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 
 
Fredningsnævnet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger om det ansøgtes størrelse, materi-
aler og indflydelse på Natura 2000-område meddele dispensation til det ansøgte på de vilkår, som 
Naturstyrelsen har opstillet. 

Klagevejledning 

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 

http://www.naevneneshus/
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Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 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 digita le 
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 for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebeta le 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-
udkast i partshøring. 

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

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

 

Med venlig hilsen 

 
Niels Bjerre 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard, 
2. Jane Koller, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Naturstyrelsen, 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
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5. Jammerbugt Kommune, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Jammerbugt, 
10. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Hansen, 
11. Friluftsrådet, centralt, 
12. Friluftsrådet, kreds Vendsyssel, 
13. Forsvarets Ejendomsstyrelse. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 3025 5459 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

 

Jammerbugt Kommune 

Den 30. august 2022 

 

FN-NJN-30-2022: Overdækning og lovliggørelse af træterrasse og udhus på Lerup Strandvej 
6, 9460 Brovst. 

Fredningsnævnet har den 2. maj 2022 fra Jammerbugt Kommune modtaget ansøgning om tilladelse 
til at inddrage eksisterende overdækning i boligen samt lovliggørelse af etableret træterrasse og opført 
udhus (brændely) på matr.nr. 3bz Lerup Klitter, Lerup, beliggende Lerup Strandvej 6, 9460 Brovst, 
der tilhører Elisabeth og Claus Søndergård. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation. Begrundel-
sen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 4. februar 2009 om fredning af arealer 
ved Lien, Fosdalen og Sandmosen, der har til 

Hovedformål: 

At bevare, pleje og genoprette de landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og kulturgeografi-
ske værdier i området som et sammenhængende åbent kystlandskab mellem sommerhusområderne 
ved Rødhus og Slette Strand omfattende den markante kystskrænt Lien og dennes forland, særligt de 
naturtyper og arter, der udgør grundlaget for udpegning af en væsentlig del af området som habitat-
område, samt – med respekt for disse værdier – at forbedre udnyttelsen af områdets rekreative værdier 
ved udvidelse af offentlighedens adgang til området med henblik på oplevelsen af det åbne kystland-
skab. Fredningen skal skabe grundlag for udarbejdelse af en samlet forvaltningsplan for området i 
overensstemmelse med de internationale forpligtelser, jf. naturbeskyttelseslovens § 38. 

Delformål: 

Ejendommen er beliggende i arealtype 3: Parabelklit med tilhørende afblæsningsflade, der har til 
formål at sikre de landskabelige værdier som et åbent klitlandskab uden tilplantning, læhegn, opdyrk-
ning eller afgræsning. 

Det er om det ansøgte projekt oplyst, at det omfatter om- og tilbygning på ca. 18 m2 ved inddragelse 
af eksisterende overbygning til beboelse, samt lovliggørelse af etableret træterrasse og opført udhus 
(brændely). 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Ovenfor ses beliggenhed samt projekteret samlet udvidelse, nedenfor ses bygningen. 

 
 

 

 

Jammerbugt Kommune har i mail af 4. juli 2022 om Natura 2000 og bilag IV-arter på ejendommen 
oplyst følgende: 

”… 

Vedr. udvidelse af sommerhus under eksisterende tag:  

Størstedelen af terrassen under tag har eksisteret siden huset blev opført og den seneste del blev der 
givet dispensation til i 2012. Det betyder, at der i forhold til naturen ikke vil ske yderligere ændring 
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ved at arealet inddrages til sommerhus. Forudsat at der ikke anbringes oplag eller foretages terrænre-
gulering i det pågældende område vurderes det at aktiviteten ikke vil medføre tilstandsændringer i 
det beskyttede hedeområde. Dermed kræver udvidelsen af sommerhus under eksisterende tag ikke en 
dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 og det vurderes at det ikke vil påvirke Natura 2000 om-
rådet negativt. Jammerbugt Kommune har derfor alene foretaget en naturvurdering på matrikel 3bz 
Lerup Klitter, Lerup samt omkringliggende arealer i forhold til træterrassen uden overdækning samt 
brændeskur på matriklen. Vurderingen vedrører Natura 2000, beskyttet hede omfattet af naturbeskyt-
telseslovens § 3 samt fredningen Lien, Fosdalen og Sandmosen. 

Vurdering i forhold til Natura 2000 samt beskyttet natur:  

Matrikel 3bz Lerup Klitter, Lerup, ligger i Natura 2000 området N21 - Ejstrup Klit, Egvads Bakker 
og Lien med Underlien. Matriklen indgår i et område hvor der i en mosaik er registreret følgende 
habitatnaturtyper: 2130 *Stabile kystklitter med urteagtige vegetation (grå klit og grønsværklit) (10 
procent) og 2140 *Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) (70 procent), 2170 Kystklitter 
med gråris (5 procent) og 2250 *Kystklitter med Enebærklit (15 procent). De ovenstående habitatna-
turtyper vurderes alle at være i en moderat naturtilstand. Området er ligeledes registreret som § 3 hede 
jævnfør naturbeskyttelsesloven.  

Kommunen har luftfototolket og besigtiget matriklen med særligt henblik på vurdering af naturen ved 
træterrassen og brændeskuret der er opført uden forudgående dispensation. En del af træterrassen har 
erstattet en tidligere terrasse af fliser. Fliseterrassen blev anlagt mellem husets opførsel i 1986-1987 
og 1995, hvor fliseterrassen første gang optræder på luftfotos.  

Det vurderes at der ikke er sket en tilstandsændring af naturen på det areal, hvor fliserne er erstattet 
med træterrasse. Ligeledes vurderes det, at de ekstra m2 terrasse, samt opførelsen af brændeskuret 
ikke er en hindring for opnåelse af gunstig bevaringsstatus for de habitatnaturtyper der er registreret 
på matriklen. 

Vurdering ift. arter:  

Kommunen er forpligtiget til at tage hensyn til levesteder for bestemte dyrearter optaget på Habitat-
direktivets bilag IV. De berørte arealer er beliggende i et område, hvor der kan være forekomst af 
odder, spidssnudet frø, markfirben og stor vandsalamander. Hertil er hedepletvinge på udpegnings-
grundlaget for det pågældende Natura 2000-område.  

Kommunen har på de omhandlende arealer ikke kendskab til forekomst af bilag IV arter, fredede arter 
eller rødlistede arter. Kommunen vurderer ikke, at træterrassen samt brændeskuret vil have en bety-
delig effekt på bilag IV arter samt arter på udpegningsgrundlaget eller deres levesteder.  

Hertil sker påvirkningen kortvarigt, og de berørte arealer efterlades uden væsentlige fysiske ændrin-
ger. Således vurderes der samlet set ikke at ske hverken direkte påvirkning af ovennævnte arter eller 
deres levesteder 

… 

Sammenfatning:  

Kommunen vurderer ikke, at etableringen af beboelsesareal under eksisterende overdækket terrasse 
på eksisterende sokkel vil være en tilstandsændring af naturen på ovenstående matrikel. Derfor kræ-
ver det ikke en dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3. Det vurderes heller ikke at påvirke Natura 
2000 området negativt, når anlæg sker skånsomt for vegetationen og uden terrænregulering på de 
nærliggende arealer.  
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Den planlagte ombygning inddrager arealer af en begrænset udstrækning, som ikke udgør en væsent-
lig andel af det fredede areal. Byggematerialer og farver afviger ikke væsentligt fra det eksisterende 
og holdes under 8,5 m.  

Kommunen vurderer endvidere at træterrasse uden overdækning samt brændeskur ikke påvirker Na-
tura 2000 området væsentligt og at der kan dispenseres fra naturbeskyttelseslovens §3 hertil.  

Kommunen er derfor indstillet på at lave en retslig lovliggørelse af terrasse og brændeskur 

…”. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 22. august 2022. I besigtigelse 
deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem 
Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Jane Koller. For Jammerbugt Kommune mødte 
Maiken Imer. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Mariann Stenholm. Arkitekt Jørgen Jen-
sen var mødt sammen med ejerne Elisabeth Søndergaard og Claus Søndergaard. 

Ejerne påviste stedet, hvor en overbygget terrasse mod øst ønsket inddraget til værelse på ca. 5,7 m2 

og et overbygget areal mod vest på ca. 12 m2 ønskes inddraget til stue. Der vil her blive etablere en 
dobbelt terrassedør i stedet for det eksisterende dørparti. Det samlede areal, der ønskes inddraget i 
bebyggelsen er i dag under tag.  

Udhuset er beliggende mod øst tæt på eksisterende terrasse og anvendes til brændely. 

Jammerbugt Kommune havde ingen bemærkninger til et ansøgte, der ikke er beliggende på §3-area-
ler. 

Danmarks Naturfredningsforening fandt projektet fint og diskret.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Lien, Fosdalen og Sandmosen 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 kan på baggrund af de foreliggende oplysninger og efter besigtigelse af ejendom-
men meddele dispensation til inddragelse af de overdækkede terrassearealer på ca. 18 m2 til beboelse.  
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Fredningsnævnet kan også meddele en lovliggørende dispensation i forhold til en allerede etableret 
træterrasse og et opført udhus (brændely). 

Klagevejledning 

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

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

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

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

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

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

Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevne-

neshus.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 for-
handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevne-neshus/
http://www.naevne-neshus/
http://www.naevneneshus/
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gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-
udkast i partshøring. 

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

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

 

Med venlig hilsen 

 
Niels Bjerre 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard, 
2. Jane Koller, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Jammerbugt Kommune, sagsnr. 02.34.02-P19-231-22, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Jammerbugt, 
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest, 
12. Jørgen Jensen, 
13. Elisabeth og Claus Søndergaard. 
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