
Notat 2 vedrørende område 1.1 i Vester Husby 
 
Vester Husby Grundejerforening (VHGF) har i et tidligere notat af 6.8.2018 stilet til medlemmerne 
af Holstebro Byråd og ledende embedsmænd i kommunen redegjort for Vester Husby 
sommerhusområdes historie og VHGFs visioner for dets videre udvikling uden nye udstykninger til 
sommerhusbyggeri.  
Borgmester H.C. Østerby har efter modtagelse af notatet i pressen givet udtryk for, at kommunen 
fortsat overvejer at give tilladelse til udstykning af nye sommerhusgrunde på arealer, der ifølge den 
eksisterende byplanvedtægt skal friholdes for sommerhusbebyggelse. Det drejer sig om det i 
byplanvedtægten såkaldte område 1.1, oprindelig blot omtalt som område 1.  
 
I det følgende skal VHGF hermed uddybe:  
   
- hvorfor foreningen finder kommunens overvejelser uforenelige med den eksisterende     
  byplanvedtægt   
 
- hvorfor foreningen er imod en eventuel ny lokalplan med henblik på nye udstykninger   
 
- VHGFs målsætning  
 
 

Den eksisterende byplanvedtægt og administrationen heraf 
 
Den eksisterende byplanvedtægt nr. 1 blev vedtaget af Husby sogneråd i foråret 1964 og godkendt 
af Boligministeriet den 15. juli 1964. Godkendelsen skete efter behandling i sognerådet bl.a. med 
deltagelse af repræsentanter fra Boligministeriet. Det skete efter en grundig sagsbehandling, hvor 
Boligministeriets kommitterede i byplansager i foråret 1963 meget nøje havde vurderet forslaget og 
anbefalet dets videre behandling. Angående område 1.1 fremhævede han, at bestemmelserne om 
begrænsning af bebyggelsen til nogle særlige smalle byggefelter ”er planmæssigt overordentlig 
tiltalende”.  
 
Statens godkendelse at byplanvedtægten var baseret på en helhedsvurdering, og det var således 
en forudsætning for planens godkendelse, at Græm Kær blev friholdt for udstykning.  
 
Den kommitterede gjorde i øvrigt opmærksom på, at friholdelsen kombineret med kravet om 
grundstørrelser på 5.000 m2 ville begrænse antallet af sommerhuse. ”Denne pris” var sognerådet 
imidlertid villig til at betale. Sognerådet afslog således dispensationsansøgninger om fravigelse af 
byplanvedtægtens bestemmelser og holdt fast i byplanvedtægten, som den var udformet af 
landskabsarkitekt Anne Marie Rubin. 
 
Hun var fremtrædende kritiker af tidens mange planmæssigt uheldige sommerhusudstykninger 
uden en overordnet helhedsplan. Og den myndige sognerådsformand Jens Andersen ønskede 
noget bedre for Vester Husby. De valgte derfor ud over stramme regler for byggeriets udformning 
at sikre frit udsyn i område 1.1 mod klitter i vest og plantage i nord. Området skulle holdes fri for 
installationer og beplantning.  
 
De frie arealer sikrede, at mange sommerhuse i område 1.2 fik frit udkig, samt ikke mindst, at alle, 
der færdedes i området havde glæde af vidderne og den omliggende natur med plantage og klitter. 
Dette ville ikke blive hindret af de få sommerhuse, der blev givet tilladelse til i område 1.1. De 
skulle ligge på linje inden for snævert afgrænsede byggefelter bestemt af eksisterende bebyggelse 
og vejforløb. Et kompromis blev dog indgået, da landbruget sikredes en privilegeret position på de 
frie arealer, der indtil få år tidligere overvejende havde henligget som klithede og kær. 



Bygningsvedtægten tillod således landbruget at dyrke de frie arealer og at plante læhegn af 
hensyn til landbrugsdriften.   
 
Sognerådet og Anne Marie Rubin skabte med Boligministeriets godkendelse samt til 
fredningsmyndigheders og planlæggeres ros et landskabsarkitektonisk monument med store 
naturmæssige og kulturhistoriske værdier, som senere bygningsvedtægter har støttet op om. 
Byplanvedtægten fik et tillæg vedr. stier i 1974. Samtidig fik bestemmelserne om bebyggelsens 
udformning en let revision, men med fuld respekt for de oprindelige intentioner. I 2006 blev der 
tinglyst lokalplan nr. 58 vedr. maksimumsstørrelser for sommerhuse, altså en stramning af de 
gældende rammer for bebyggelse.  
 
Det fremsynede planlægningsarbejde har gjort Vester Husby til et af landets smukkeste 
sommerhusområder. Et unikt område, som givetvis allerede havde været fredet, hvis der havde 
været en opfattelse af, at det var truet.  
 
Ingen lokale og ingen myndighed har i de forløbne godt 50 år imidlertid set nogen trusler mod 
området. Sommerhuskøbere blev af ejendomsmæglerne bekræftet i, at de åbne arealer ville 
forblive ubebyggede. Det samme har skiftende forvaltninger fastslået ved flere lejligheder: Der vil 
ikke i område 1.1 kunne udstykkes uden for de i byplanvedtægtens kortbilag afgrænsede 
byggefelter.  
 
Den holdning blev bekræftet i 2005, da den sidste større udstykning i Vester Husby fandt sted med 
etableringen af Husby Strandenge. Baggrunden for udstykningen var et regeringsinitiativ. 
Kommuner kunne søge udstykningstilladelse for områder i den såkaldte kystnærhedszone, der i en 
længere periode havde været undtaget for nye udstykninger. En forudsætning for 
udstykningstilladelser var dog, at de nye udstykninger ikke kom til at ligge mellem vandet og 
eksisterende sommerhusbebyggelser. Nye udstykninger skulle ikke genere eksisterende 
udstykninger. En anden forudsætning var, at der ikke var et større antal ledige grunde mellem de 
nye udstykninger og vandet. Da den daværende Ulfborg-Vemb kommune ansøgte om udstykning 
af Husby Strandenge oplyste den, at ansøgningen opfyldte de krævede forudsætninger. Dette var 
tilfældet, da de åbne arealer i område 1.1 ikke regnedes som disponible for sommerhusbyggeri. 
Miljøministeriet godkendte på denne baggrund ansøgningen.  
 
Og Holstebro Kommune gav for få år siden afslag på en ansøgning om udstykning af en mindre 
del af de frie arealer i område 1.1, idet kommunen fulgte den eksisterende byplanvedtægts 
bestemmelser. 
 
 

Overvejelser om ny lokalplan 
 
I 2018 har en lodsejer af godt 10 ha landbrugsjord i område 1.1 ansøgt om udstykningstilladelse af 
jorden til sommerhusgrunde. Det har kommunen tilsyneladende stillet sig positivt overfor – til stor 
overraskelse for alle med kendskab til området. Kommunen har hermed sendt et signal om, at den 
overvejer at ændre planlægningspolitik for Vester Husby. Fra at have set det som en forpligtelse - 
at værne om sommerhusområdets æstetiske, naturmæssige og kulturhistoriske værdier fastlagt 
gennem en fremsynet landskabsplanlægning, til – at gå ind i overvejelser om at give 
udstykningstilladelser til arealer, der planmæssigt bevidst har været friholdt for bebyggelse. 
 
I mere end 50 år har de kommunale myndigheder fastholdt intentionerne i den visionære 
byplanvedtægt fra 1964, som lokale og sommerhusejere var stolte af, og som også turister har 
glædet sig over. Sommerhusejere og sommerhuskøbere har disponeret i tillid til, at 



bygningsvedtægtens intentioner ville blive fastholdt. Og ingen af lodsejerne af de frie arealer har 
kunnet have nogen berettiget forventning om, at jorden engang ville kunne sælges til udstykning.  
 
Som tidligere nævnt har man hidtil respekteret den eksisterende byplanvedtægts bestemmelser 
om, at arealerne skulle administreres for at fastholde vidder og give frit udsyn til klitter og plantage. 
I en tid, hvor landbruget var den centrale indtægtskilde, var det naturligt at tillade landbrugsdrift i 
områderne, der skulle friholdes for byggeri og andre tekniske installationer. Opstår situationen med 
manglende landbrugsmæssig interesse for de frie arealer, vil det naturlige være at reetablere den 
natur, der prægede Vester Husbys frie arealer få år før vedtagelsen af den første bygningsvedtægt 
i 1964.  
 
En sådan beslutning vil være i overensstemmelse med den hidtidige lokalplanlægnings intentioner, 
være i overensstemmelse med Holstebro Kommunes Kommunalplan 2017-2029 og være i 
overensstemmelse med den nationale politik om, at marginale landbrugsjorder med fordel kan 
tages ud af landbrugsdrift for at sikre mere natur og biodiversitet, herunder ved reetablering af 
vådområder. Dette understøttes af, at område 1.1 i dag støder op til et Natura 2000 område, og at 
en betydelig del ligger inden for skovbyggelinjen på 300 m. Det vil desuden være udtryk for god 
planlægningspolitik med fastholdelse af langsigtede mål og sikkerhed for privates investeringer 
samt sikre fortsat vækst i den form for grøn turisme, som Vester Husby i stigende grad bærer præg 
af.  
 
 

VHGFs målsætning 
 
VHGFs bestyrelse vil i det følgende lægge frem, hvad den agter at foretage sig vedrørende 
planlægningen for Vester Husbys fremtidige udvikling. 
 
Bestyrelsen er imod yderligere udstykningstilladelser i Vester Husby, og føler sig – på baggrund af 
massive tilkendegivelser fra foreningens medlemmer - forpligtet på at arbejde herfor, da området, 
som det fremstår i dag, netop er funderet i en visionær byplanvedtægt i 1964 og senere skabt 
gennem mere end 50 års administrativ praksis fra de kommunale myndigheders side. Dette har 
sammen med den helt naturlige natur der hersker på stedet gjort området helt unikt.  
 
Såfremt nuværende lodsejere ikke længere ønsker at drive landbrug i område 1.1, vil VHGF, gerne 
i samarbejde og dialog med Holstebro Kommune, aktivt arbejde for: 
 

 en realisering af visionerne i kommunens Kommuneplan 2017-29 om at bevare 
landskabets storladne karakter ved at fastholde den eksisterende lokalplanlægning og på 
sigt foretage naturgenopretning, herunder som det konkret nævnes med en genskabelse af 
Græm Kær på de lavtliggende marker  

 

 en realisering af regeringens og store dele af oppositionens visioner for et grønnere 
Danmark. Det kan bemærkes, at regeringen i sit seneste finanslovforslag netop foreslår 
puljemidler til opkøb af marginale landbrugsjorder. Og Socialdemokratiet har netop 
foreslået opkøb af lavtliggende marker for at reetablere vådområder. Visioner, der er i 
overensstemmelse med Kommuneplanens visioner for en genskabelse af Græm Kær. 
Naturgenopretningen vil kunne ske relativt enkelt, da Græm Kær først blev ændret ved et 
afvandingsprojekt i midten af 1950erne. På de tilstødende arealer kan de klitområder 
genskabes, som siden er blevet dyrket, men som der stadig kan ses spor af. VHGF ser 
positivt på, at dette kommer til at ske i forbindelse med fredning af området med bidrag fra 
offentlige og private fonde samt bidrag fra områdets beboere og kommunen. En sådan 



naturgenopretning finder VHGF som værende i overensstemmelse med intentionerne bag 
den eksisterende planlægning.   

 

 at bidrage til Holstebro kommunes bestræbelser på at få mere kvalitetsturisme til 
kommunen. Vester Husby fremstår med sin unikke oprindelse og fremtoning at være af stor 
kulturhistorisk interesse, og tiltrækker allerede en stigende grøn turisme. Den vil yderligere 
kunne øges med naturgenopretning af område 1.1 i samspil med Natura 2000 området og 
Husby plantage. VHGF er positiv over for udlægning af yderligere arealer til 
sommerhusbyggeri nord og øst for Husby Strandenge og vil støtte dette ved at sikre god 
adgang for gående og cyklister til klitter og plantage samt naturgenoprettede områder 
omkring et genskabt Græm Kær.  
 

 
Vester Husby, 17. 9. 2018 
 
Med venlig hilsen 
Per Korsgård  
Formand for Vester Husby Grundejerforening  
 


