
Mødet med Naturstyrelsen den 18.10 i Skagen 
Henrik Lindholm Kristiansen og Søren Hald deltog for Foreningen og Skovrider Jesper Blom-Hansen samt 

forstfuldmægtig Christina Kjærby deltog for Naturstyrelsen. I spørgsmålet om de deklarationer, som de første købere fik 

udleveret medgav Naturstyrelsen, at der ikke var specificeret nok ud i forhold til vejvedligehold af Ribergaardsvej, det 

blev rettet i de tinglyste deklarationer et par uger efter salg af de første grunde. Der er ingen tvivl om ansvaret for 

vejvedligehold, idet vejlovgivningen er udslagsgivende, desuden dækker teksten selv i det første deklarationsudkast 

også, selv om teksten ikke er specifik overfor Ribergaardsvej. Vi, der benytter vejen, skal betale for vejvedligehold, det 

gælder således også ejeren af Lynghytten på Ribergaardsvej, og denne ejer bør betale vejbidrag til den fælles kasse. 

Bestyrelsen tager kontakt til ejeren af Lynghytten.  

I forbindelse med næste punkt Helhedsplan 17 har vi i bestyrelsen fået henvendelser flere medlemmer omkring 

størrelsen på husene, som i denne plan angives til at kunne være max 180 m2. Det kan med sikkerhed fastslås, at 

Naturstyrelsen ikke har ændret holdning til husstørrelsen i Klitplantagen. 100 m2 står i deklarationerne og mange andre 

steder, og det vil fortsat være gældende. 

Hvad sker der efter 2019, hvor købstilbuddene udløber? Der foreligger endnu ikke overvejelser fra myndighedernes side, 

og bestyrelsen er selvfølgelig opmærksom på udløbsdatoen og vil formentlig løfte det til politisk niveau. 

Tidligere blev bestyrelsen informeret om "sager" i skoven, hvor lejere har enten misligholdt området eller forbrudt sig 

mod reglerne, det sker ikke nødvendigvis mere.  Naturstyrelsen er i gang med at undersøge, om de må videregive 

oplysninger til os, og i den forbindelse er vi blevet spurgt om, hvad vi har behov for at vide noget om. Vi har overfor 

Naturstyrelsen slået fast, at bestyrelsen ikke vil holde øje med ulovlige træfældninger. 

Deklarationerne fastslår, at det er os, der skal vedligeholde vejkanter og grøfter langs vejene. Skovrider Jesper Blom-

Hansen er ikke helt tilfreds med udseendet af træerne langs vejene, som det ser ud efter sidste tilretning, den var for 

grov og gav et uskønt udseende, og anden løsning overvejes. Vedrørende afhentning af grenaffald ville Jesper Blom-

Hansen gå i tænkeboks for en løsning, nu da Jon Lønstrup er gået på pension. Principielt findes der ikke affald, da det er 

forbudt for lejere at fælde træer. Der er ikke nedfældet nogen forpligtelse om afhentning nogen steder, selv om der har 

været en tradition i mange år. Bestyrelsen går i tænkeboks evt. sammen med Flemming Henriksen om 3 - 4 steder i 

skoven, hvor affald kan lægges, og hvor det så kan fjernes fra. Der gøres igen opmærksom på, at ikke er tilladt at fælde 

træer selv, og hvis det opdages af Naturstyrelsen kan medføre repressalier. Vi har i denne forbindelse varslet en øgning 

af vejbidraget overfor Naturstyrelsen.  
Naturstyrelsen er positiv overfor at lave vejbump i svinget ved Havørns Allé, og det vil blive udført. 


