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Arvemodtagelse af lod af Vår Holm  
 
Indstilling 
Det indstilles, at DN arvemodtager ¼ af matr. Nr. 15 Vår Holm, Farstrup på i alt 17.502 m2, og afholder over-
dragelsesudgifter på kr. 17.700,-. 
 
Det indstilles endvidere, at DN anmoder DKNF om at overtage loddet, således at foreningen afholder alle 
udgifter til driften af ejendommen. 
 
Baggrund 
Boet efter Henning Georg Pedersen ønsker at overdrage DN ¼ af et lod på 4.375,5 m2 af Vår Holm som 
gave. Den øvrige del af loddet ejes af Knud Graae Michelsen (½ af loddet) henholdsvis August Hansen (¼ af 
loddet). Nævnte øvrige ejere af loddet kendes ikke nærmere. 
 
DN-Aalborg anbefaler, at gaven modtages. Det er særligt begrundet i, at ejerskabet af loddet vil kunne give 
DN mulighed for konkret dialog om forvaltning af Vår Holm. 
 
Vår Holm ligger i Limfjorden og loddet er en del af strandengene på holmen. Figur 1 nedenfor viser lokalise-
ringen af Vår Holm samt loddet.  
 
Udgifterne for at overtage loddet er på i alt kr. 11.750,- fordelt på kr. 1.750,- til tinglysningsafgift og kr. 
10.000,- inKl. moms til advokat. 
 
De efterfølgende løbende udgifter knyttet til loddet vurderes at være på årligt kr. 4.000,-. Det skal dække 
udgifter til tilsyn (primært transportudgifter) og administrative udgifter (primært til dialog med medejere 
samt øvrige ejere af Vår Holm, til fastlæggelse af mål for driften af loddet samt formidling om området). At 
der kan forventes kun at være en beskeden løbende udgift til driften af loddet skyldes, at det ikke er omfat-
tet af ejendomsskatter eller andre afgifter, ligesom der i henhold til tingbogsoplysningerne ikke er påhæftet 
servitutter eller hæftelser på loddet.  
 
Desuden er der tale om et lod af en større strandeng, hvor loddet i hovedparten af tiden er helt eller delvist 
oversvømmet. Endvidere er Vår Holm er en del af Ramsarområdet, Nibe- og Gjøl Bredning, og omfattet af 
jagtforbuddet i området, samt af det generelle færdselsforbud i perioden 1. april – 15. juli på holmene i om-
rådet. Det må derfor også antages, at der ikke vil være behov for at formidle om adgang og ligN.  på stedet.  
 
Overdragelse til DKNF 
Bestyrelsen for DKNF har på sit møde den 4. maj 2020 besluttet en række retningslinjer for at modtage fast 
ejendom. Med retningslinjerne har bestyrelsen bl.a. besluttet ikke at modtage fast ejendom under 10 ha, 
med mindre den ligger i umiddelbar tilknytning til en af fondens nuværende ejendomme. Retningslinjerne 
indebærer også, at fonden gerne modtager fast ejendom fra DN, men kan forudsætte at alle udgifter, der 
er knyttet til ejendommen dækkes af foreningen. 
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Såfremt DN overtager loddet og herefter ønsker at det overdrages til fonden vil forslaget kunne forelægges 
snarest for fondens bestyrelse. 
 
 
 
Figur 1: Lokalisering af Vår Holm og matr. Nr. 15 Vår Holme, Farstrup. 

 

Vår Holm 

 

Matr. Nr. 15 Vår Holme, Farstrup. 
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